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“Em vez de adotar a postura de valorizar o conhecimento do adulto como 

necessariamente superior ao da criança, (é preciso) entender que ambos – 

tanto o adulto como da criança – apresentam possibilidades distintas de 

compreensão das experiências que compartilham, as quais devem ser 

igualmente valorizadas e devidamente analisadas.” 

(SOUZA e CASTRO, 2008, p. 53). 



 

 

RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo acompanhar o percurso de duas 
turmas de crianças em sua transição da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental, analisando, especificamente, as práticas de leitura e escrita 
desenvolvidas nestes dois segmentos educacionais. Também foi objetivo da 
pesquisa conhecer o ponto de vista das crianças em relação a esta transição. 
No marco teórico, partimos de uma perspectiva histórica do conceito de 
infância, assim como assumimos o brincar como uma das especificidades 
desta etapa.  No que refere ao trabalho com linguagem escrita, enfatizamos a 
necessidade de inclusão de práticas de alfabetização e letramento desde a 
Educação Infantil. Os procedimentos metodológicos envolveram a observação 
de 10 aulas de duas turmas da Educação Infantil (uma sala de uma escola 
pública e outra sala de uma escola privada). Também foram conduzidas 10 
observações nos dois grupos do Ensino Fundamental para onde seguiram as 
crianças vindas da Educação Infantil, envolvendo, igualmente, uma sala de 
escola pública e outra privada. Finalmente, foram realizadas entrevistas semi-
estruturadas com as professoras dos dois segmentos e com as crianças que 
participaram dessa trajetória. A análise dos dados evidenciou uma semelhança 
entre as concepções de aprendizagem de leitura e escrita das professoras dos 
dois níveis de ensino. Neste sentido, foi observado tanto na Educação Infantil, 
quanto no Ensino Fundamental, um modo de ensino muito transmissivo, em 
que as crianças eram pouco estimuladas a pensar sobre a língua e em que as 
práticas observadas valorizavam a repetição, a acumulação e a memorização 
de informações passadas pela professora. Evidenciamos ainda, nos dois 
segmentos, poucos eventos nas quais as crianças eram solicitadas a escrever 
palavras a partir de suas próprias hipóteses e um baixo investimento nas 
atividades de produção individual e coletiva de textos, bem como falta de 
clareza das professoras sobre como conduzir atividades desse tipo. Com base 
nas observações conduzidas nesta pesquisa, a entrada no Ensino 
Fundamental para as crianças oriundas da escola pública representou a perda 
de uma rotina organizada, de uma sala e de uma escola com bom espaço 
físico e de uma interação muito positiva com a professora. O tempo para as 
brincadeiras também diminuiu mas, neste caso, o mesmo ocorreu com as 
crianças que estavam na escola privada. Com relação às impressões das 
crianças sobre a transição para o Ensino Fundamental, foi destacada a 
diminuição dos momentos de brincadeiras, bem como a maior quantidade de 
tarefas escolares, tanto no contexto público, quanto no privado.  Ainda segundo 
elas, as tarefas referentes à escrita eram mais difíceis no Ensino Fundamental 
e as professoras liam menos livros de história. Esperamos que os pontos 
evidenciados e discutidos nesta pesquisa contribuam para ampliar nosso 
conhecimento acerca das práticas pedagógicas que tem tido lugar na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental, favorecendo um diálogo 
necessário entre esses dois segmentos educativos, em especial, no que se 
refere à aprendizagem da leitura e escrita.  

 
Palavras-chave: Educação Infantil, 1º ano do Ensino Fundamental, Transição, 
Alfabetização, Letramento, Fala das crianças. 

 



 

 

ABSTRACT 

 
This study aimed to follow the course of two classes of children in their 
transition from kindergarten to elementary school, examining specifically the 
practices of reading and writing developed in these two educational segments. 
It was also the purpose of the research know the point of view of children in 
relation to this transition. In the theoretical framework, we start from a historical 
perspective of the concept of childhood as well as assume children´s play as 
the specifics of this step. With regard to work with written language, we 
emphasize the need for inclusion of literacy practices from early childhood 
education. The methodological procedures involved the observation of 10 
lessons of two classes of kindergarten (one room of a public school and another 
room for a private school). Ten observations were also conducted in two groups 
of elementary school where children welcome followed from kindergarten, 
involving also a public school room and a private one. Finally, there were semi-
structured interviews with teachers of the two segments and with the children 
who participated in this course. Data analysis revealed a similarity between the 
teachers’ conceptions of learning to read and write, at both levels of education. 
In this sense, was observed both in kindergarten, and in elementary school, a 
very transmissive mode of teaching, in which children were not much 
encouraged to think about language and the practices observed valued 
repetition, accumulation and memorization of information passed by the 
teacher. We also see in the two segments, few events in which children were 
asked to write words from their own assumptions, a low investment in individual 
or group writing texts activities and a lack of clarity from the teachers about how 
to conduct activities of this type. Based on observations conducted in this study, 
entry into elementary school for children from public school represented the loss 
of an organized routine, a room and a school with good space and a very 
positive interaction with the teacher. The time for play also decreased, but in 
this case, the same happened with the children who were in private school. 
With regard to the impressions of children about transition to elementary school, 
they highlighted a decrease of the moments of play, as well as a increase in the 
amount of homework, both within the public and the private contexts. Also 
according to them, the writing tasks were more difficult in elementary school 
and the teachers read fewer stories books. We hope that the points highlighted 
and discussed in this research will contribute to enlarge our knowledge about 
teaching practices that have taken place in kindergarten and elementary school, 
fostering the necessary dialogue between these two segments of education, 
especially in regard to learning to read and write. 

 
Keywords: Kindergarten, First grade of elementary school, Transition, Literacy, 
Children’s speech. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

           O objetivo da presente pesquisa é investigar as práticas de leitura e 

escrita desenvolvidas nas salas da última etapa da Educação Infantil 

(comumente denominadas de Pré-Alfa) e séries de Alfabetização 

(reconhecidas, atualmente, como salas do 1° ano do Ensino Fundamental). 

Nesse sentido, buscaremos analisar as possíveis diferenças e pontos em 

comum entre essas práticas, bem como investigar como tem se dado a 

passagem das crianças que, com a lei 11.274, de fevereiro de 2006 passam a 

deixar mais cedo a Educação Infantil, ingressando aos seis anos no Ensino 

Fundamental.    

          O interesse por este objeto de pesquisa justifica-se pela escassez de 

estudos sobre a temática da leitura e escrita na etapa da Educação Infantil. 

Num exame da bibliografia produzida neste nível de ensino (como, por 

exemplo, os anais da ANPED - Associação Nacional de Pós-graduação e 

Pesquisa em Educação, no GT Educação de crianças de zero a seis anos), são 

raras as pesquisas na área de ensino e aprendizagem da leitura e escrita. 

Pesquisadores da área optam, geralmente, por investigações relativas à 

brincadeira, rotina, formação/ identidade dos profissionais que lidam com 

crianças pequenas, relações entre a família e a escola, o espaço físico das 

instituições que atendem crianças pequenas, entre outros temas discutidos 

como menor frequência.  

          Além disso, a temática da presente pesquisa se faz importante já que 

aborda a passagem do último estágio da Educação Infantil para o 1° ano do 

Ensino Fundamental do ponto de vista das crianças. Como foi dito, elas 

estavam vinculadas ao universo, supostamente, mais lúdico da Educação 

Infantil e, pelo menos nas escolas públicas, não havia um objetivo claro, posto 

nas diretrizes oficiais, de que elas concluíssem essa etapa, já alfabetizadas. 

Com a entrada das crianças de seis anos no 1° ano do Ensino Fundamental, 

nos perguntamos se a alfabetização passa a ser, agora, uma meta a ser 

alcançada, também pelas crianças que frequentam as redes públicas de 
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ensino1. Nesse contexto, faz-se necessário saber como as crianças têm 

captado essas mudanças. 

Como veremos adiante, a lei 11.274 tem gerado vários questionamentos 

por parte de pesquisadores e educadores quanto aos benefícios que podem ou 

não advir da saída das crianças de seis anos da Educação Infantil e seu 

ingresso mais cedo no Ensino Fundamental (ver, por exemplo, DURAN, 2006; 

BRANDÃO, 2009).   

          Optamos ainda pelo tema da leitura e escrita por compreender a 

importância da alfabetização num país que apresenta índices preocupantes 

quanto à competência nessas habilidades por parte de seus cidadãos. 

Partimos do pressuposto de que a leitura e escrita se configuram como práticas 

essenciais na formação dos indivíduos e, consequentemente, na sua inserção 

social. Saber como esses ensinamentos estão sendo concretizados nos 

ambientes escolares se configura, portanto, como um conhecimento 

fundamental e que pode dar contribuições para uma necessária ação 

pedagógica mais qualificada.  

De fato, avaliações recentes em níveis local e nacional têm revelado que 

o país ainda está longe de ter cidadãos que utilizem a leitura e a escrita de 

modo autônomo e eficiente. Dados do IDEB (2007), revelam que no Brasil, 

ainda é grande o número de estudantes que concluem a 4ª série do Ensino 

Fundamental (atual quinto ano), sem ter aprendido a ler e escrever, 

constatando que a escola estaria prestando um serviço ineficiente, 

descumprindo, inclusive, uma de suas finalidades básicas que é alfabetizar 

seus alunos. Além disso, ainda que o índice de evasão escolar venha 

diminuindo a cada ano, sabemos que não basta viabilizar um mais amplo 

acesso dos alunos à escola. Há que se pensar na qualidade do ensino 

oferecido, uma vez, que o simples acesso não garante a aprendizagem dos 

alunos.  

                                                 
1
 Vale lembrar que, nas escolas particulares, o ensino sistemático da leitura e escrita sempre esteve entre 

os objetivos pedagógicos para as crianças de seis anos, alunos das chamadas “salas de Alfabetização”.  
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Também são preocupantes dados oficiais como os apresentados pelo 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB, 2005), que mostram que a 

região Nordeste obteve a menor média no teste de Proficiência de Língua 

Portuguesa relativo à compreensão de leitura. Os dados revelaram que ao final 

da 4ª série as crianças tinham dificuldades para responder as questões de 

compreensão propostas, demonstrando não ter desenvolvido habilidades de 

leitura mínimas como: reconhecer o tema de um texto e a ideia principal; 

responder questões que solicitem a localização de informações apresentadas 

explicitamente nos textos; inferir informações dos textos, principalmente dos 

mais longos (questões implícitas); identificar a finalidade de um texto 

informativo; entre outras habilidades. Os dados apontaram, portanto, para 

níveis muito baixos de compreensão dos textos pelas crianças e revelaram um 

grande número de leitores ainda em nível primário.  

Talvez, esses baixos percentuais referentes às competências em Língua 

Portuguesa possam estar atrelados com o tempo e a qualidade de 

alfabetização, ou seja, como as crianças, provavelmente, se alfabetizam mais 

tarde, acabam tendo menos tempo para consolidar as habilidades de leitura e 

escrita requisitadas nas avaliações conduzidas.  

Tais percentuais podem ainda estar relacionados com o tipo de ensino 

desenvolvido na área de leitura e escrita. É possível que desde a Educação 

Infantil e seguindo nas séries iniciais as crianças tenham poucas chances de 

participar de práticas significativas mediadas pela leitura e escrita, bem como 

de aprender estratégias de leitura de forma contextualizada. Por fim, a pequena 

oportunidade de inserção em práticas de leitura e escrita no ambiente extra-

escolar pode estar agravando esse quadro.  

Conforme anunciamos, buscaremos, portanto, nesta pesquisa identificar 

e analisar as atividades de leitura e escrita na última etapa da Educação Infantil 

(doravante EI) e no 1° ano do Ensino Fundamental (doravante EF), bem como 

conhecer o ponto de vista das crianças sobre como tem se dado a transição 

entre essas duas modalidades de ensino. 

 Para isso, utilizaremos como procedimentos metodológicos a 

observação de quatro turmas, duas turmas da EI e duas do EF, bem como a 
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realização de entrevistas semi-estruturadas com as professoras destas turmas 

e seus respectivos grupos de crianças.  

Com base nesses procedimentos, buscaremos alcançar, assim, os 

seguintes objetivos específicos:  

 

 Mapear as práticas de leitura e escrita desenvolvidas nas salas da última 

etapa da EI e no 1° ano do EF em duas salas de cada segmento 

educacional;  

 Identificar a frequência dessas práticas durante duas semanas de aula 

em cada sala; 

 Analisar as atividades de leitura e escrita desenvolvidas e sua 

adequação para as salas da última etapa da EI e do 1° ano do EF;  

 Analisar as semelhanças e diferenças encontradas nas práticas de 

leitura e escrita em cada nível de ensino;  

 Conhecer as impressões das crianças em relação à saída da EI e seu 

ingresso no 1° ano do EF, identificando se percebem diferenças entre as 

atividades propostas e procedimentos adotados nos dois níveis de 

ensino.   

 

Nosso estudo está dividido da seguinte forma: seguindo essa introdução, 

na seção 2, abordamos no marco teórico as concepções históricas sobre 

infância, ressaltando o brincar como uma das especificidades desta fase. Para 

isso, buscamos apoio em autores e documentos oficiais disponíveis que tratam 

desse tema, como Kramer (1995, 2006a), o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (BRASIL, 1998); as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (BRASIL, 1998); os Indicadores de Qualidade na 

Educação Infantil (BRASIL, 2009), entre outros.  

Em seguida, tratamos sobre as relações existentes entre a alfabetização 

e o letramento na EI, a partir do que dizem os documentos oficiais para o 

ensino da leitura e escrita neste segmento, retomando também o que 

recomendam algumas propostas curriculares nesta área de conhecimento, 

como as dos municípios de Camaragibe (2009) e de São Paulo (2007). Em 



18 

 

 

relação, mais precisamente, aos conceitos de alfabetização e letramento, 

buscamos referências em Soares (2003) e Albuquerque (2005).  

Na sequência, abordamos as recomendações para o ensino da 

linguagem escrita no 1º ano do EF, apoiados em propostas oficiais do 

Ministério da Educação, tal como a publicação “Ensino Fundamental de Nove 

Anos: orientações para a inclusão de seis anos de idade”, (MEC, 2006).   

Ainda no marco teórico, levantamos alguns questionamentos que 

emergiram no cenário educacional relacionados à inclusão de crianças de seis 

anos de idade no EF, a partir das ideias de Duran (2006) e Brandão (2009). 

Dando continuidade as discussões deste bloco, inserimos algumas reflexões 

em torno das relações existentes entre os níveis de ensino da EI e EF, com 

base no modelo apresentado por Moss (2008) e de outros autores como, 

Kramer (2006b), Macêdo (2007) e Callegari (2006). 

  Por fim, destacamos alguns estudos que valorizaram a fala das crianças, 

levando em consideração o que elas pensam e sentem em relação à saída da 

EI e ingresso no EF. Neste levantamento citamos investigações conduzidas por 

Cruz (2004); Silveira (2004), Motta (2010), entre outras. 

Concluída essa seção, dedicada ao referencial teórico, seguimos com o 

item 3, em que descrevemos a metodologia adotada na pesquisa, detalhando o 

plano geral da coleta e de análise dos dados.  

A seção 4, por sua vez, tratou dos resultados obtidos na pesquisa, 

apresentados no seguinte formato. Primeiramente, descrevemos as salas e o 

perfil dos grupos de crianças observados. Em seguida, apresentamos quadros 

com as atividades de alfabetização e letramento realizadas tanto no segmento 

da EI, quanto no EF e a análise das atividades propostas com base nesses 

quadros. Neste ponto, buscamos refletir, mais detalhadamente, sobre as 

intervenções das professoras, bem como sobre a adequação e qualidade das 

atividades de leitura e escrita desenvolvidas nos dois níveis de ensino.  

Ainda nesta quarta seção, apresentamos os dados coletados por meio 

das entrevistas realizadas com as crianças que vivenciaram a transição da EI 

para o EF. Nessa direção, apresentamos e refletimos sobre as falas e 
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impressões das crianças, com base em quatro eixos de análise: O que as 

crianças falam sobre as brincadeiras? O que as crianças falam sobre as 

atividades de leitura na escola?; O que as crianças falam sobre as atividades 

de escrita na escola? O que as crianças falam sobre a passagem da EI para o 

EF?. 

No quinto e último item, com base nos objetivos colocados para a 

presente pesquisa, buscamos sintetizar os resultados e formular algumas 

conclusões, na expectativa de contribuir para ampliar os conhecimentos acerca 

das práticas pedagógicas que tem tido lugar na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental, favorecendo um diálogo necessário entre esses dois segmentos 

educativos, em especial, no que se refere à aprendizagem da leitura e escrita.  

  

 

 

.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A INFÂNCIA E SUAS ESPECIFICIDADES 

 

2.1.1 Concepções de criança e seus impactos na educação escolar 

 

Sabe-se que o conceito de infância é algo determinado historicamente, a 

partir da modificação nas formas de organização da sociedade. De fato, como 

ressalta Kramer (1995): 

 

A ideia de infância, como se pode concluir, não existiu sempre, 
e nem da mesma maneira. Ao contrário, ela aparece com a 
sociedade capitalista, urbano-industrial, na medida em que 
mudam a inserção e o papel social da criança na comunidade. 
Se, na sociedade feudal, a criança exercia um papel produtivo 
direto (“de adulto”) assim que ultrapassava o período de alta 
mortalidade, na sociedade burguesa ela passa a ser alguém 
que precisa ser cuidada, escolarizada e preparada para uma 
atuação futura. (KRAMER, 1995, p.19) 

 

Porém, só a partir do século XX, intensificou-se a necessidade de haver 

uma formação escolar para as crianças e, durante muito tempo, as instituições 

destinadas a esse fim se pautaram em paradigmas tradicionais, que viam a 

criança como um ser carente, imaturo e fraco, cabendo ao adulto saber a 

melhor forma de cultivar e transmitir os ensinamentos para adequá-la ao meio 

social. 

Novas bases epistemológicas a partir de estudos de ordem psicológica, 

sociológica, histórica e antropológica dão suporte para olhar a criança de modo 

diferente, rompendo com as concepções tradicionalmente aceitas sobre a 

natureza infantil e defendendo, ao contrário, a consideração das crianças como 

cidadãos únicos, singulares e produtores de cultura.  
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Apoiados nesses estudos, autores como Kramer (2006a), ressaltam, 

assim, a importância e as especificidades desta etapa. Nas palavras da autora, 

portanto:  

 

Crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas, portanto, 
pelas contradições das sociedades em que estão inseridas. A 
criança não se resume a ser alguém que não é, mas que se 
tornará (adulto, no dia que deixar de ser criança). 
Reconhecemos o que é específico da infância: seu poder de 
imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira entendida 
como experiência de cultura. Crianças são cidadãs, pessoas 
detentoras de direitos, que produzem cultura e são nela 
produzidos. (KRAMER, 2006a, p.15) 

 

Esta ideia é, atualmente, defendida por diversos documentos oficiais 

produzidos pelo Ministério da Educação, tais como o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998); as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (1998); os Parâmetros de Qualidade para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2006) e os Indicadores de Qualidade na Educação 

Infantil (BRASIL, 2009).  

Todos eles partem, portanto, de uma concepção de criança como um ser 

de natureza singular, que pensa e sente o mundo de maneira peculiar e a partir 

das interações que estabelecem com o seu meio social, constroem 

conhecimentos acerca do mundo em que vivem. Neste sentido, a infância é 

vista como uma etapa destinada ao desenvolvimento e ampliação das diversas 

linguagens das crianças para conhecer o mundo e se expressar, 

desenvolvendo-se, dessa forma, em todas as suas potencialidades. 

O reconhecimento das especificidades da infância, por sua vez, coloca 

novas exigências para as escolas que atendem a esse segmento. Nesse 

sentido, não apenas os profissionais que atuam em escolas de EI, mas 

também aqueles que lecionam nas séries iniciais são chamados a atender as 

reais necessidades e interesses das crianças.  

Particularmente na EI, porém, observam-se algumas polêmicas em 

relação ao que se consideram “as reais necessidades e interesses” dos 
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pequenos. Em outras palavras, ainda que a EI seja vista hoje como uma etapa 

que deve ter uma intencionalidade educativa sendo considerada necessária 

para a formação integral do indivíduo, nos aspectos físicos, psicológicos, 

intelectuais, sociais e cognitivos, pode-se dizer que não há um consenso 

quanto ao que vem a ser “educativo” nesta fase.  

No campo da linguagem escrita, por exemplo, foco do presente estudo, 

constata-se a presença de concepções e práticas bem distintas e até mesmo 

opostas. Assim, enquanto, por exemplo, alguns entendem que as crianças 

devem concluir a EI alfabetizadas e para isso propõem inúmeras tarefas com 

base na memorização de famílias silábicas, outros consideram que o trabalho 

sistemático com a leitura e a escrita deve, ao contrário, ser inteiramente banido 

dessa fase, sob pena de comprometer a infância das crianças.  

Nesta mesma linha de raciocínio, observa-se uma polêmica em relação 

ao espaço que deve ser concedido à brincadeira, tanto na EI, como nas séries 

iniciais. Dada a importância desse aspecto para a infância discutiremos esse 

tópico na seção seguinte e, em seguida, retornaremos à linguagem escrita 

considerando os objetivos da presente pesquisa.  

 

2.1.2 O brincar como característica da infância 

 

 Ainda que ao pensar em criança pensemos imediatamente na palavra 

“brincadeira” observamos, cada vez mais, nas nossas instituições educativas 

que os horários destinados a essa atividade vêm se restringindo, por vezes, à 

hora do recreio ou até mesmo estão sendo, totalmente, eliminados.  

Algumas escolas de redes municipais e privadas do grande Recife 

mostram que além de pouco tempo, as crianças não dispõem de espaços 

apropriados para brincar. Assim, muitas vezes, o recreio é realizado na própria 

sala, ficando as crianças, confinadas no mesmo espaço durante todo o tempo 

que passam na escola. 
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Percebemos, portanto, que o brincar é relegado a segundo plano, visto 

como “perda de tempo” e como uma atividade menor em relação ao “ensino 

dos conteúdos formais”, que é sempre priorizado. Em outras palavras, como 

ressalta Borba (2006), a escola é vista como “local de trabalho”, em oposição à 

brincadeira, vista como “puro prazer”.  

Nesse contexto, desconsidera-se que o brincar deve ser entendido como 

uma prática de dimensão cultural e histórica, se configurando como uma 

característica da infância. Assim, ao invés de desvalorizar as brincadeiras 

infantis, as instituições escolares deveriam, ao nosso ver, refletir sobre a 

organização dos espaços, do tempo e dos currículos para garantir a efetivação 

desse direito das crianças. 

Como sabemos é através da brincadeira que as crianças reelaboram e 

reinterpretam situações de suas vivências e experiências. Nenhum outro sujeito 

seria capaz de transformar uma “caixa de sapatos” em “carrinho”, uma 

“cadeira” em “avião”, um “cabo de vassoura” em “cavalo”, um “pedaço de 

tecido” em “capas de princesas ou de super-heróis”, revelando que esse 

processo de imaginação se manifesta como característica do brincar das 

crianças. Conforme ressalta Borba (2006): 

 

Quando as crianças pequenas brincam de “outros”, refletem 
sobre suas relações com esses outros e tomam consciência de 
si e do mundo, estabelecendo outras lógicas e fronteiras de 
significação da vida. O brincar envolve, portanto, complexos 
processos de articulação entre o já dado e o novo, entre a 
experiência, a memória e a imaginação, entre a realidade e a 
fantasia. (BORBA, 2006, p.36). 

 

 Ainda conforme a autora é preciso reconhecer o brincar como uma 

expressão legítima e única da infância. Em síntese, pode-se dizer que a 

brincadeira faz parte da vida crianças, pois é por meio da brincadeira que ela 

entende o mundo e dele se apropria. 

O brincar tem sido defendido, portanto, como uma atividade fundamental 

para o desenvolvimento da identidade e autonomia das crianças (BORBA, 
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2006; BRASIL, 1998). Ainda bebês, no momento em que elas se comunicam 

por meio dos gestos, sons, imitação, entre outros, possibilita-se o 

desenvolvimento da imaginação e desenvolvimento das relações de 

socialização. 

 Diante disso, cabe a escola e aos professores reconhecer essa 

singularidade infantil e concordando com Nascimento (2006), também 

entendemos 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 seus próprios espaços e tempos de ser criança 
dentro e fora da escola. (NASCIMENTO, 2006, p.31)  

 

Nesse sentido, também concordamos com o RCNEI (BRASIL,1998), 

quando este aponta que o brincar deve se constituir em atividade permanente, 

sua constância dependerá dos interesses que as crianças manifestam, 

cabendo aos professores estarem atentos às articulações e ajustes 

necessários para realização das brincadeiras.  

Diante do que foi exposto sobre o papel do brincar para a infância, 

buscaremos neste estudo conhecer as impressões das crianças em relação ao 

tempo e espaços para a brincadeira na EI e após seu ingresso no 1° ano do 

EF. Para tanto, verificaremos se elas explicitam alguma diferença entre as 

atividades propostas nos dois níveis de ensino, buscando perceber se aos 

olhos delas houve alterações com respeito ao espaço destinado à brincadeira 

na passagem para a escolaridade obrigatória.  

Conforme anunciado anteriormente, retomaremos a discussão relativa 

ao trabalho com a linguagem escrita. 

 

2.2 AS RELAÇÕES ENTRE A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
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2.2.1 As práticas de alfabetização e de letramento na Educação Infantil 

  

Conforme salienta Soares (2003), no Brasil, o conceito de alfabetização 

estendeu-se em direção ao conceito de letramento. Ou seja, registra-se um 

movimento do mero “saber ler e escrever em direção ao ser capaz de fazer uso 

da leitura e da escrita” (Soares, 2003, p.07).  

Albuquerque (2005), também se posiciona a este respeito, afirmando 

que a partir da década de 90 a definição do conceito de alfabetização tornou-se 

mais complexa e hoje para alguns abrange o termo letramento.  

Porém, seguindo o que propõe Soares (2003) é de extrema relevância 

compreender as especificidades dos dois conceitos sem perder de vista a 

indissociabilidade entre eles. Nessa perspectiva, no presente estudo, 

chamaremos de “atividades de alfabetização” 2 aquelas especialmente voltadas 

para a apropriação do sistema de escrita alfabética, tais como: identificação 

das letras do nosso alfabeto; reconhecimento de diferentes tipos de letras, em 

diferentes situações de uso; partição oral de palavras em sílabas e comparação 

de palavras quanto à semelhança sonora; produção de palavras rimadas e 

identificação de rimas entre palavras oralmente e fazendo correspondência 

com a escrita; identificação de palavras dentro do texto; leitura de palavras, 

frases e textos curtos; escrita de palavras e frases; reconhecimento de 

diferentes estruturas silábicas; análise de letras iniciais e finais de palavras e 

de suas semelhanças sonoras; exploração de grupos silábicos semelhantes, 

entre outras.   

As “atividades de letramento” 3, por sua vez, serão aqui reconhecidas 

como aquelas mais dirigidas para a aprendizagem dos usos e funções sociais 

da linguagem escrita, tais como: produção oral ou escrita de textos que 

circulam socialmente; análise de características linguísticas e sócio-discursivas 

                                                 
2
 Tais categorias foram elaboradas a partir do estudo de Albuquerque, Morais e Ferreira (2008). 

3
 As atividades de letramento aqui expostas foram elaboradas com base no estudo de Albuquerque, 

Morais e Ferreira (2008). 
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de diferentes gêneros textuais; leitura de histórias ou outros gêneros literários; 

visita à biblioteca para pesquisa em livros e revistas sobre temas de interesse 

do grupo; leitura e canto de músicas populares; recitação de textos da tradição 

oral como parlendas e trava-língua, entre outras.  

 Entendemos que o ensino da linguagem escrita na EI e também no EF 

devem estar pautados tanto no eixo da alfabetização, como no letramento. 

Reconhecemos, porém, que pode haver variações em termos de frequência no 

trabalho com esses eixos entre os níveis de ensino mencionados. Por exemplo, 

é esperado, em geral, que o eixo do letramento tenda a ser mais valorizado nas 

salas de EI do que o trabalho com as atividades de alfabetização.  

 Na verdade, não parece haver um consenso entre estudiosos e 

educadores da área de EI quanto ao ensino da linguagem escrita às crianças. 

No cotidiano, observa-se em algumas escolas privadas de EI, a alfabetização 

sendo tomada como objetivo principal para a etapa. Comumente, tais 

instituições atendem uma demanda dos pais que desejam “acelerar o 

desenvolvimento” de seus filhos. Por outro lado, alguns autores ressaltam que 

ao enfatizar o trabalho com práticas alfabetizadoras já nesta fase, viola-se o 

direito de “ser criança”. Segundo esse enfoque, deve haver, portanto, um 

trabalho contínuo que assegure o desenvolvimento integral das crianças 

quanto aos aspectos morais, sociais, culturais, etc., adiando a alfabetização 

para o EF (a respeito disso ver FARIA, 2005).   

 Ainda com relação a este debate, registram-se ainda posições que não 

são totalmente a favor ou, inteiramente, contra a alfabetização na EI. Ou seja, 

considera-se a possibilidade de um meio termo: dar início ao processo de 

alfabetização já na EI sem, entretanto, perder de vista as singularidades da 

criança. 

Com vistas a ampliar essa discussão, nos itens seguintes, iremos refletir, 

inicialmente, sobre o que dizem alguns documentos oficiais publicados pelo 

MEC, bem como Propostas Curriculares recentes elaboradas por redes 

municipais do país, acerca do trabalho com a linguagem escrita na EI e EF.  
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2.2.2 As recomendações para o ensino da linguagem escrita na Educação 

Infantil 

 Com relação à área de linguagem, o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), ressalta seu papel para a ampliação 

das relações sociais e construção de conhecimentos de mundo. Ainda por meio 

da linguagem é destacada a possibilidade de ampliar o contato e percepções 

acerca dos conteúdos culturais e sociais, bem como de ter acesso a outras 

realidades sem passar, pela experiência concreta (BRASIL, 1998). 

 No que se refere, especificamente, ao processo de aprendizagem da 

linguagem escrita, o referido documento afirma que a criança terá de lidar com 

dois processos de aprendizagem paralelos: “o da natureza do sistema de 

escrita da língua – o que a escrita representa e como – e o das características 

da linguagem que se usa para escrever” (BRASIL, 1998, p. 128).  

Dessa forma, estimula-se o contato das crianças com textos diversos e 

as práticas de leitura no cotidiano das salas de EI, tais como: 

 

participação nas situações em que os adultos lêem textos de 
diferentes gêneros, como contos, poemas, notícias de jornal, 
informativos, parlendas, trava-línguas etc.; participação em 
situações que as crianças leiam, ainda que não o façam de 
maneira convencional; reconhecimento do próprio nome dentro 
do conjunto de nomes do grupo nas situações em que isso se 
fizer necessário; observação e manuseio de materiais 
impressos, como livros, revistas, histórias em quadrinhos etc., 
previamente apresentados ao grupo e a valorização da leitura 
como fonte de prazer e entretenimento. (RCNEI/BRASIL, 1998, 
p. 140-141).  

  

No que se refere às práticas de produção escrita o RCNEI (BRASIL, 

1998) sugere, por sua vez, 

 

a participação das crianças em situações cotidianas nas quais 
se faz necessário o uso da escrita; a escrita do próprio nome 
em situações em que isso é necessário; produção de textos 
individuais e/ou coletivos ditados oralmente ao professor para 
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diversos fins; prática de escrita de próprio punho, utilizando o 
conhecimento de que dispõe, no momento, sobre o sistema de 
escrita em língua materna e o respeito pela produção própria e 
alheia. (BRASIL, 1998, p. 145). 

 

 Quanto à apropriação do sistema de escrita alfabética pelas crianças o 

documento sugere que a imersão destas em um “ambiente alfabetizador”, deve 

ser promovido pela exploração de um conjunto de situações de uso real da 

leitura e da escrita nas salas de EI. Neste sentido, o RCNEI (BRASIL, 1998) 

enfatiza que as práticas de leitura e de escrita devem acontecer das mais 

variadas formas no contexto da EI, como:  

 

quando se recorre a uma instrução escrita de uma regra de 
jogo, quando se lê uma notícia de jornal de interesse das 
crianças, quando se informa sobre o dia e o horário de uma 
festa em um convite de aniversário, quando se anota uma ideia 
para não esquecê-la ou quando o professor envia um bilhete 
para os pais e tem a preocupação de lê-lo para as crianças, 
permitindo que elas se informem sobre o seu conteúdo e 
intenção. (BRASIL, 1998, p. 151).  

 

 Assim, de acordo com RCNEI (BRASIL,1998), o ambiente alfabetizador 

deve proporcionar a participação ativa das crianças em eventos de letramento 

desde cedo. Dessa forma, elas terão a oportunidade de vivenciar e 

experimentar uma maior variedade de textos que circulam na nossa sociedade, 

apreendendo suas diferentes funções e características. 

Diante do exposto, nota-se que as recomendações do RCNEI (BRASIL, 

1998), enfatizam o trabalho no eixo do letramento oferecendo aos professores 

um maior número de sugestões de atividades nessa direção do que na linha da 

alfabetização, que se mostra apenas timidamente, como vimos nas citações 

extraídas do documento e expostas acima.  

Vale lembrar que na época da elaboração do RCNEI (BRASIL, 1998), 

final da década de 90 do século XX, as crianças de seis anos estavam 

incluídas na EI. Nesse sentido, o discurso oficial não deixava claro, portanto, se 

as crianças, ao final desta etapa, deveriam estar ou não alfabetizadas. 
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Contrariamente, para as crianças de seis anos das escolas privadas que 

concluíam a EI, não se colocava, já nesta mesma época, a possibilidade de 

ingressar na então 1ª série do EF sem estar alfabetizadas.  

É interessante, notar que apesar de não se posicionar claramente a esse 

respeito, o documento foi criticado por diversos pesquisadores na área por se 

tratar, segundo eles, de uma proposta “escolarizante” para crianças de zero a 

seis anos. Haddad (1998), por exemplo, tece críticas a este respeito. Para a 

autora, o RCNEI (BRASIL, 1998) se configurava como um documento que 

violava a educação das crianças pequenas, pois ignorava as características 

principais da infância (espontaneidade, ludicidade, subjetividade, etc.) e 

priorizava a antecipação do ensino, trazendo como referência o EF e não as 

necessidades específicas desses sujeitos que frequentam a EI.    

Por outro lado, mais recentemente, Arce (2007) ao se referir ao RCNEI 

(BRASIL, 1998), critica o documento exatamente por um motivo oposto. Para a 

autora, ele contribuiu para propagar uma visão “anti-escolar” da EI, em que o 

ato de ensinar é visto como algo negativo e contrário a função da educação 

nesta fase de vida das crianças, em que deve-se apenas acompanhar o seu 

desenvolvimento, “respeitando a espontaneidade da criança, tendo o mínimo 

possível de intervenção nesse processo” (ARCE, 2007, p. 17).   

Analisando-se o documento: “Indicadores de Qualidade na Educação 

Infantil”, publicado pelo MEC em 2009, após a inclusão das crianças de seis 

anos no EF, o trabalho como a linguagem escrita apresenta-se em meio a 

outras linguagens (oral, corporal, plástica, musical e simbólica). Nota-se, mais 

uma vez, que o eixo do letramento continua sendo mais enfatizado no discurso 

oficial, conforme pode ser notado nos itens elencados abaixo como 

“indicadores de qualidade” na área de linguagem oral e escrita. Vejamos o que 

é posto no documento: 

   

As professoras leem livros diariamente, de diferentes gêneros, 
para as crianças? As professoras contam histórias, 
diariamente, para as crianças? As professoras incentivam as 
crianças a manusear livros, revistas e outros textos? As 
professoras criam oportunidades prazerosas para o contato 
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das crianças com a palavra escrita? As crianças são 
incentivadas a “produzir textos” mesmo sem saber ler e 
escrever? As professoras incentivam as crianças maiores, 
individualmente ou em grupos, a contar e recontar histórias e a 
narrar situações? (BRASIL, 2009, p. 43). 

 

Como se pode observar, não há questões que avaliem, de modo mais 

específico, o trabalho voltado para a compreensão dos princípios do sistema de 

escrita alfabética. Ao contrário, ao que parece, o trabalho nesta direção está, 

supostamente, englobado numa pergunta bastante ampla: “As professoras 

criam oportunidades prazerosas para o contato das crianças com a palavra 

escrita?”. 

Na seção seguinte (2.3), iremos examinar qual o discurso oficial do MEC 

em relação às metas em termos de alfabetização e letramento das crianças de 

seis anos que agora não estão mais na EI. Porém, antes disso examinaremos 

o que duas propostas curriculares recentes propõem para o trabalho na área 

de linguagem escrita na EI. 

A Proposta Curricular da Prefeitura Municipal de Camaragibe-PE (2009) 

se assemelha ao RCNEI (BRASIL, 1998), quanto à concepção de infância, a 

importância conferida ao brincar na EI e a ênfase dada ao desenvolvimento da 

linguagem oral. 

Porém, diferentemente do RCNEI (BRASIL, 1998), são explicitadas 

metas muito claras no eixo da alfabetização a serem atingidas ao final da etapa 

da EI, mais especificamente no que se refere aos grupos de crianças de quatro 

e cinco anos. São elas:  

manipular alguns objetos com que se escreve na escola 
(lápis,caderno, borracha); identificar seu nome próprio em meio 
a outras palavras; reproduzir seu nome, mesmo antes de poder 
escrever palavras; diferenciar letras de números e outros 
símbolos; usar as letras de forma do alfabeto da Língua 
Portuguesa, ao escrever palavras; perceber a direção e o 
sentido da escrita do português; identificar e reproduzir um 
repertório de palavras “estáveis”; compreender que palavras 
diferentes compartilham certas letras; perceber que palavras 
diferentes variam quanto ao número de letras e quanto ao 
repertório e /ou ordem das mesmas; contar oralmente as 
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sílabas de palavras e compará-las quanto ao tamanho. 
(CAMARAGIBE, 2009, p.305 a 307). 

 

O documento também aponta metas voltadas para o letramento de 

forma igualmente clara. Assim, é proposto aos professores que busquem até o 

final da etapa da EI atingir os seguintes objetivos: 

  

ler textos não verbais com compreensão; ouvir com atenção 
textos lidos por outras pessoas; compreender textos lidos por 
outras pessoas, utilizando diferentes estratégias de 
compreensão de textos; conhecer diferentes suportes textuais, 
reconhecendo suas características e identificando onde 
encontrar os textos procurados; reconhecer alguns gêneros 
textuais, suas características, refletindo sobre as práticas 
sociais onde eles circulam; compreender textos da ordem do 
narrar e do relatar, reconstruindo as relações temporais, os 
elementos da narrativa e identificando/caracterizando 
personagens de um texto; seguir orientações em textos da 
ordem do descrever ações; antecipar sentidos e ativar 
conhecimentos prévios relativos aos textos a serem lidos a 
partir de pistas, tais como suporte, gênero textual, autor, 
imagens, dentre outros; emitir opinião própria sobre os textos 
lidos e sobre as temáticas tratadas nele. (CAMARAGIBE, 2009, 
p. 324 a 327). 

 

Em síntese, vemos que os objetivos abordados na Proposta Curricular 

de Camaragibe (2009) ultrapassam a visão mais geral e vaga apresentada pelo 

RCNEI (BRASIL, 1998). Em outras palavras, a proposta de Camaragibe parece 

integrar de maneira mais equilibrada os diferentes eixos de ensino na área de 

linguagem escrita.  

Numa outra Proposta Curricular examinada, a do Município de São 

Paulo (2007), as “expectativas de aprendizagens e orientações didáticas” 

apresentadas referentes à área de “experiências de exploração da linguagem 

verbal” estão organizadas nos seguintes blocos de aprendizagens:  

 

comunicar-se no cotidiano; conversar em grupo em situações 
informais e em situações formais (para interlocutores 
experientes); brincar com as palavras; conhecer narrativas 
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literárias e desenvolver comportamentos leitores; usos e 
práticas da linguagem escrita; a escrita do nome próprio e 
outras escritas infantis. (SÃO PAULO, 2007, p. 79). 

 

No bloco “Brincar com as Palavras” 4, o documento esclarece que a 

língua, além da função de comunicação, promove experiências significativas às 

crianças. No momento em que elas brincam com as palavras, por exemplo, 

cantando músicas populares, recitando parlendas e textos da tradição oral, 

etc., elas experimentam situações de prazer, de aprendizagem, de uso e 

reconhecimento de rimas em palavras. Assim, vemos que este bloco trata a 

questão da consciência fonológica, reconhecendo sua importância para o 

processo de alfabetização, como defendido por Morais (2006) e Morais e Silva 

(2010) 

O bloco “Conhecer Narrativas Literárias e Desenvolver Comportamentos 

Leitores” enfatiza que o conhecimento das narrativas pelas crianças acontece a 

partir das experiências construídas socialmente. Tal seção também aborda 

que, assim como existem diferentes tipos de histórias, existem diferentes 

comportamentos leitores: “os que gostam de comentar ou recomendar algo que 

leram; outros compartilham sua leitura nas férias; discutem com os parceiros as 

diferentes interpretações geradas pela leitura; os que problematizam as 

intenções implícitas nos mais diferentes textos, literários ou não; entre outros” 

(p. 85). Diante disso, este segmento propõe que as crianças sejam 

incentivadas a ingressar no universo letrado, mesmo antes de aprenderem os 

nomes das letras, para poderem se familiarizar com os mais diferentes tipos de 

textos e situações de leitura. Segundo o documento, tal objetivo será 

promovido pela participação em rodas de leitura, vista como uma atividade que 

amplia o “repertório significativo de histórias, a aprendizagem de 

procedimentos e comportamentos leitores” (p. 87). 

 O bloco “Usos e Práticas da Linguagem Escrita”, defende que para 

promover e facilitar a utilização pela criança dos elementos que constituem a 

linguagem é fundamental o planejamento de situações, como: “recontar 

                                                 
4
 Deixaremos de fora a análise dos seguintes blocos: “Comunicar-se no cotidiano” e “Conversar em grupo 

em situações informais e em situações formais”, já que estes tratam, mais especificamente, de 

recomendações voltadas ao desenvolvimento da linguagem oral das crianças. 
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histórias; conhecer e recontar trechos de textos teatrais, utilizando as marcas 

gráficas características dos diálogos; relacionar texto e imagem ao antecipar 

sentidos na leitura de quadrinhos, tirinhas e revistas de heróis; etc.” (p.88).  

Quanto ao bloco “A Escrita do Nome Próprio”, a aprendizagem da escrita 

do nome das crianças é apresentada como uma conquista importante no 

processo de alfabetização. Enfatiza-se que o nome próprio é carregado de 

significados que traduzem a identidade dos sujeitos, sendo este uma referência 

para a escrita de novas palavras. Segundo o documento, a partir da escrita do 

seu nome as crianças começam a perceber as regularidades que fazem parte 

do processo de construção da palavra. Assim, espera-se que elas aprendam a 

escrita do seu próprio nome com autonomia, como também consigam ler e 

escrever o nome dos colegas, para então, avançar na escrita de textos que 

circulam no contexto social.    

Por fim, no bloco “Outras Escritas infantis” levanta-se a questão da 

importância das crianças conviverem com as mais variadas situações de usos 

e intencionalidades da escrita, como: “buscar instruções/instruir; buscar 

informações gerais ou informar algo a alguém; saber mais sobre um assunto 

específico.” (p. 91). Desse modo, defende-se que as crianças poderão refletir 

com maior segurança sobre os usos e práticas da escrita. 

Como é possível concluir, assim como o RCNEI (BRASIL, 1998) e as 

demais propostas analisadas até aqui, a Proposta Curricular de São Paulo 

(2007), também salienta a necessidade do desenvolvimento da linguagem oral 

no cotidiano, o respeito às singularidades infantis e a valorização da qualidade 

do ensino que deve permear as práticas pedagógicas na EI. Percebemos ainda 

que tal Proposta, ao tratar os aspectos que envolvem os objetivos para o 

ensino da linguagem escrita para a EI valoriza o eixo do letramento, assim 

como o da alfabetização, ainda que pareça haver uma certa predominância de 

objetivos e de sugestões de atividades mais voltadas para o letrar.  

No tópico a seguir, ainda discutiremos acerca do trabalho com a 

linguagem escrita, porém, conforme anunciamos anteriormente, iremos nos 

deter no que tem sido proposto em documentos oficiais para o 1° ano do EF.  
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2.3 AS RELAÇÕES ENTRE A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO NO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

  

2.3.1 Práticas de alfabetização e de letramento no 1° ano do Ensino 

Fundamental 

 

  Como discutido anteriormente no item 2.2.1, acreditamos que o ensino 

da linguagem escrita no 1° ano do EF, seguindo o percurso já iniciado na EI, 

deve ser direcionado tanto para o eixo de trabalho com a alfabetização, como 

para o trabalho voltado ao letramento. 

Sabemos que fora das instituições escolares, as crianças convivem com 

a linguagem oral e escrita em diferentes contextos de uso. Por meio da 

interação com essas linguagens, elas se apropriam das características dos 

textos que circulam nas práticas sociais e acabam se constituindo como 

sujeitos letrados. (LEAL, ALBUQUERQUE e MORAIS, 2006). Dessa forma, 

defendemos que os conhecimentos das crianças são construídos também nos 

eventos sociais dos quais ela participa em seu dia-a-dia.  

 No entanto, quando chegam à escola, as crianças devem ter 

oportunidades de se deparar com novos textos que não fazem parte de seu 

cotidiano. Nesse sentido, é preciso reconhecer o papel da escola de promover 

o ensino sistemático de diferentes gêneros textuais que circulam na nossa 

sociedade, para, assim, diminuir disparidades de práticas de leitura e escrita 

entre crianças de classes sociais distintas.  

Entendemos que possibilitar que as crianças façam uso, cada vez mais 

autônomo da leitura e escrita nas diferentes práticas sociais, é de suma 

importância, uma vez que isso facilita e amplia a apropriação do sistema 

alfabético de escrita por elas. 
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Assim, assumimos a perspectiva de “alfabetizar letrando” (SOARES, 

2003), em nosso trabalho, porque acreditamos que a aprendizagem da leitura e 

escrita pelas crianças, nessa abordagem, ganha mais significado e sentido na 

vida delas, ampliando suas possibilidades de exercer sua cidadania de modo 

pleno. 

Ao tentarmos compreender como vem ocorrendo às práticas escolares 

voltadas para o ensino da linguagem escrita, especificamente no 1° ano do EF, 

um dos focos da nossa pesquisa, alguns pontos de tensão emergem nos 

fazendo refletir sobre a dimensão do trabalho nessa direção.   

Para discutir esse tópico, iremos, inicialmente, analisar as orientações 

apresentadas por alguns documentos oficiais para o trabalho na área de 

linguagem escrita, agora, no 1° ano do EF. 

 

2.3.2 As recomendações para o ensino da linguagem escrita no 1° ano do 

Ensino Fundamental  

                             

 Na análise realizada no tópico 2.2.2, sobre os parâmetros que regem o 

ensino da linguagem escrita na EI, argumentamos que o RCNEI (BRASIL, 

1998) não se posicionava claramente em relação ao trabalho de alfabetização 

a ser encaminhado nesta etapa do Ensino Básico. No entanto, passados quase 

uma década da elaboração do RCNEI (BRASIL, 1998), o Ministério da 

Educação através do documento, “Ensino Fundamental de Nove Anos: 

orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade” (MEC, 2006), 

demonstra sua preocupação em dar subsídios mais específicos ao professor 

do EF que passa a receber crianças um pouco mais novas e que antes 

estavam, oficialmente, inseridas no segmento da EI. De fato, com a chegada 

dessas crianças mais novas na escola púbica do EF, algumas questões são 

colocadas: Que expectativas de aprendizagem estão postas, agora, para essas 

crianças? Espera-se que concluam o 1° ano do EF alfabetizadas? Que práticas 

de leitura e escrita são recomendadas para esse 1° ano do EF?  
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O referido documento afirma, portanto, seu objetivo de orientar e 

propagar o debate sobre a infância na educação básica ao longo dos seus 

nove capítulos. Dois deles, porém, (GOULART, 2006 e LEAL, ALBUQUERQUE 

e MORAIS, 2006), serão foco de nossa atenção já que trazem, mais 

especificamente,  reflexões sobre as práticas de leitura e escrita. 

Goulart (2006), enfatiza que para a organização do trabalho pedagógico 

no EF de nove anos é essencial focalizar algumas questões. Para a referida 

autora, nessa etapa, espera-se que as crianças de seis anos já possam ser 

iniciadas no “processo formal de alfabetização”, visto que, estas apresentam 

maiores possibilidades para concentrar-se numa determinada atividade, bem 

como de sistematizar e compreender certos conhecimentos.  

No entanto, ao enfatizar que as crianças de seis anos encontram-se, 

geralmente, em processo de transição entre a EI e o EF, a autora destaca que 

o planejamento de ensino, deve centrar-se em atividades que atendam e 

respeitem as diferenças de tempo e espaço desses dois níveis de ensino.  

Assim, concordamos com Goulart (2006), quando esta defende que para 

promover a passagem da EI para o EF sem grandes embates é preciso ter 

bastante claro que os conhecimentos introduzidos na EI precisam ser 

consolidados no EF. 

Outra questão também discutida por Goulart (2006), refere-se ao fato de 

que, a organização do trabalho pedagógico reflete um projeto político 

pedagógico da escola, uma vez que este revela a organização do espaço 

escolar como um todo e fornece as diretrizes para contemplação do principal 

objetivo da escola que, segundo a autora, é: “educar, promovendo a produção 

de conhecimentos e a formação de pessoas íntegras e integradas à sociedade 

por meio da participação cidadã, de forma autônoma e crítica.” (p. 88) 

Goulart (2006), ainda aponta que a organização discursiva da escola é 

marcada principalmente pela linguagem verbal, oral e escrita. Estas por sua 

vez, fazem parte da cultura escolar e se refletem na maneira de ensinar e 

aprender. A língua oral, por exemplo, é fortemente influenciada pela variação 

nas formas de falar, sendo este fenômeno conhecido como variação linguística. 

A questão fundamental, segundo a autora, está no fato de que numa sociedade 
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tão desigual como a brasileira, marcada pela variedade linguística, o papel da 

escola se fundamenta no reconhecimento e acolhimento dos diferentes modos 

de falar. 

No que se refere à aprendizagem da escrita, a autora propõe um ensino 

às crianças de seis anos voltado para a sua inclusão no mundo letrado. No 

entanto, para que as crianças se apropriem plenamente da escrita, a autora 

deixa claro que alguns princípios fundamentais ligados, ao que temos chamado 

aqui de “eixo da alfabetização” precisam ser dominados, tais como: 

 

(...) saber que se utilizam letras para escrever; (...) saber que 
essas letras se organizam com base em convenções, de 
acordo com um sistema de escrita de base alfabética; (...) que 
se escreve da esquerda para a direita e de cima para baixo; 
(...) observar os diferentes padrões de sílaba e outras marcas 
diferentes de letras que aparecem nos textos (sinais de 
pontuação, acentuação). (GOULART, 2006. p.93). 

 

A autora também ressalta a necessidade de ampliar os conhecimentos 

de mundo das crianças para que possam escrever sobre diferentes assuntos. 

Além disso, destaca que é preciso possuir certo conhecimento textual, ou seja:  

 

o modo como cada tipo de texto se organiza no papel, as 
diferentes características discursivas dos diversos tipos de 
textos (partes que os compõem, tempos verbais característicos 
etc.), informações relevantes, modos de iniciá-los, de terminá-
los, entre tantas outras. (GOULART, 2006. p.93). 

 

Para isso recomenda que o professor converse com as crianças e, 

sobretudo, leia muitos e muitos textos com finalidades diversas e converse 

sobre eles.  

Em síntese, propõe que o papel do professor nesta fase considere as 
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microanálises, isto é, análises que tenham como ponto de 
partida os elementos menores do texto (letra, fonema, sílaba), 
e também as macroanálises, ou seja, (...) o modo como o texto 
se organiza no papel; o tipo e a temática do texto a partir do 
título, os portadores de texto e o tipo de texto a eles 
relacionados (...) (GOULART, 2006, p. 94). 

 

 

Em outras palavras, as questões expostas e defendidas por Goulart 

(2006), revelam que a alfabetização e o letramento estão intimamente 

interligados e deverão ser o eixo orientador de ensino para as crianças de seis 

anos ingressantes no EF. 

Leal, Albuquerque e Morais (2006), por sua vez, também salientam no 

mesmo documento (BRASIL, 2006), que a escola deve se preocupar tanto com 

a aprendizagem da escrita alfabética por parte das crianças, como com o 

desenvolvimento de conhecimentos ligados ao uso e à produção da linguagem 

escrita. No caso desses autores, eles salientam ainda que isto deve ter início 

desde a EI, conforme também temos defendido aqui. Além disso, 

diferentemente de Goulart (2006), os referidos autores dão ênfase em seu texto 

em orientações didáticas visando ajudar as crianças a construir conhecimentos 

sobre o nosso sistema de escrita de maneira lúdica e reflexiva (p. 78). 

Assim, Leal et al. (2006) seguindo as ideias de Ferreiro (1985) propõem 

que as crianças  descubram as relações entre a escrita e a pauta sonora, 

fugindo evidentemente  da proposta de cópia de listas de sílabas e palavras. 

Assim, reforçam, ao contrário, a descoberta por parte da criança de que a 

escrita representa os sons das palavras faladas e que no sistema alfabético de 

escrita, as letras representam pequenos segmentos sonoros, os fonemas. 

Porém, para fazer essa descoberta Leal et al. (2006) destacam a 

presença do professor que deve, segundo eles, levar as crianças a olhar para o 

“interior das palavras”. Nessa perspectiva, sugerem a utilização de muitas e 

variadas atividades com palavras significativas de modo a que se tornem 

estáveis, jogos que estimulem a análise fonológica de palavras, com ou sem o 

apoio do escrito, bem como jogos que busquem consolidar e automatizar as 

relações grafo-fônicas. 
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Fica evidente, portanto, que diferentemente do RCNEI (BRASIL, 1998), 

o documento do MEC discutido aqui (BRASIL, 2006), expõe mais 

detalhadamente os princípios norteadores para o trabalho em linguagem 

escrita com crianças de seis anos. O documento revela, através do relato de 

algumas experiências práticas, bem como por meio das referências e reflexões 

teóricas de seus autores que o ensino da leitura e da escrita é uma prioridade 

nesta fase e que o trabalho em direção à alfabetização não deve se 

desvincular, do letramento.  

Dando continuidade à análise da Proposta Curricular da Prefeitura 

Municipal de Camaragibe, citada no item 2.2.2, iremos nos deter agora, mais 

especificamente, nos objetivos deste documento relacionados ao 1° ano do EF.  

Como já discutido, a Proposta Curricular de Camaragibe enfoca quatro 

grandes eixos de ensino: apropriação da escrita alfabética, leitura e produção 

de textos escritos, oralidade e análise lingüística. No entanto, nossa análise irá 

contemplar os dois primeiros eixos, por se tratarem de temáticas mais 

relacionadas à presente pesquisa . 

 No tocante à aprendizagem do sistema alfabético de escrita, é 

interessante notar que quase todos os objetivos didáticos indicados para a 

etapa do 1º ano do EF estão também incluídos entre os objetivos para os dois 

últimos anos da EI. Assim, apenas dois deles “usar letras cursivas” e 

“reconhecer que as vogais estão presentes em todas as sílabas” são objetivos 

colocados apenas para o 1º ano.  Todos os demais seguem os objetivos já 

postos para serem “introduzidos” e/ ou “aperfeiçoados” na EI, sendo, agora, 

indicados para serem “aperfeiçoados” e/ ou “consolidados” no EF.   

Este é o caso dos objetivos listados abaixo que, segundo a Proposta, 

eram apenas indicados para ser “introduzidos” na última etapa da EI, sendo, 

agora, apontados para serem “introduzidos” e/ ou “aperfeiçoados” no 1º ano do 

EF. São eles:  

 

dominar as correspondências letra-som, de modo a ler e 
escrever palavras e sentenças com autonomia; dominar as 
correspondências letra-som, de modo a escrever palavras e 



40 

 

 

sentenças legíveis; compreender que nem sempre as relações 
som-grafia são regulares e que, em vários casos, mais de uma 
letra notam um mesmo som; escrever com caligrafia legível. 
(CAMARAGIBE, 2009, p. 305 a 307). 

 

O mesmo princípio de continuidade é percebido nos objetivos didáticos 

indicados para os eixos da leitura e produção de textos. Assim, por exemplo, 

“ler textos verbais com compreensão”, “conhecer diferentes suportes e gêneros 

textuais”, “refletir sobre o contexto de produção de textos (finalidade, gênero 

textual, destinatário)” ou ainda “ditar textos da ordem do narrar, relatar e 

descrever ações” estão propostos tanto para orientar o trabalho na EI. como o 

trabalho no EF. Porém, alguns objetivos são previstos apenas para o 1º ano. 

São eles: 

 

ler com interesse e autonomia, atendendo a diferentes 
finalidades que emergem em diversos contextos sociais; ler 
com autonomia, identificando informações explícitas no texto, a 
partir de questões de localização de informações; ler com 
autonomia, elaborando inferências, utilizando pistas que levam 
à leitura de subentendidos do texto; ler com autonomia e 
estabelecer relações lógicas entre partes de um texto (adição, 
oposição, explicação, conclusão, causa, conseqüência, 
condição, temporalidade e finalidade); ler com autonomia, 
apreendendo sentidos gerais do texto, a partir de generalização 
de informações presentes em diferentes partes do texto; 
identificar as partes de um texto lido e reordenar as partes de 
um texto desordenado; ler com autonomia, interpretando frases 
e expressões dos textos, retomando o contexto e sentido geral 
do texto; ler com autonomia, identificando o significado de 
palavras nos textos, a partir do contexto; relacionar textos 
verbais e não-verbais, construindo sentidos; aplicar idéias de 
um texto a novas situações; ditar textos da ordem do expor e 
do argumentar (carta de reclamação, carta do leitor, artigo de 
opinião, texto didático...), atendendo às características dos 
gêneros e às finalidades diversas; organizar o conteúdo textual, 
estruturando os períodos e utilizando recursos coesivos para 
articular idéias e fatos; organizar o texto, dividindo-o em 
capítulos / tópicos / parágrafos; utilizar vocabulário diversificado 
e adequado ao gênero e às finalidades propostas; revisar os 
textos durante o processo de escrita, retomando as partes já 
escritas para planejar os trechos seguintes. (CAMARAGIBE, 
2009, p.326 a 328 e 330 a 332).  
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 Segundo a Proposta, todos os objetivos destacados anteriormente, 

deverão ser “introduzidos” no 1° ano do EF. Outros, porém, como: “ler em voz 

alta, com fluência, palavras e pequenos textos” e “emitir opinião própria sobre 

os textos lidos e sobre as temáticas tratadas neles deverão ser 

“aprofundados”5. Isto quer dizer que há uma expectativa de que as crianças 

concluam o 1º ano com certas competências em leitura que deverão ser 

“consolidadas” nos anos seguintes.  

 Como vimos acima, a Proposta analisada propõe aos professores um 

“trabalho sistemático de alfabetização associado à aprendizagem acerca das 

práticas de linguagem”. Ou seja, um ensino voltado para a alfabetização na 

perspectiva do letramento, conforme tem sido defendido aqui.  

Dando continuidade as discussões relativas à ampliação do EF para 

nove anos de duração, no item seguinte, iremos refletir sobre os argumentos 

contra e a favor que, comumente, tem sido colocados em relação à inclusão de 

crianças de 6 anos neste nível de ensino. 

 

2.4 A INCLUSÃO DE CRIANÇAS DE SEIS ANOS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL NO BRASIL: PRÓS E CONTRAS  

 

Com a implantação da Lei n. 11.274, de fevereiro de 2006, tivemos no 

país a ampliação do tempo de escolarização para nove anos obrigatórios.  

Como sabemos, crianças que aos seis anos de idade eram incluídas na 

Educação Infantil, passaram, então, a integrar o EF mais cedo. Diante deste 

novo contexto, inúmeros questionamentos emergiram no cenário educacional 

com relação aos possíveis impactos positivos e negativos relativos à essa lei.  

                                                 
5
 Outras competências como: “compreender e articular idéias contidas em textos da ordem do expor 

(texto didático, nota de enciclopédia, verbete...) e do argumentar (carta do leitor, artigo de opinião, carta 

de reclamação...), identificando pontos de vista, cadeias de causa / conseqüência, explicação, dentre 

outros” deverão ser “introduzidos, aprofundados e consolidados”, ainda no 1° ano. 
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Duran (2006), por exemplo, considera que a escola de EF de nove anos 

oportuniza a reflexão sobre alguns pontos. O primeiro deles, segundo a autora, 

se refere ao próprio papel da escola e, em particular, dos segmentos da EI e do 

EF. Assim, pergunta Duran (2006): qual seria a tarefa da escola? “dar às 

crianças um soma de fatos conhecidos ou, ensiná-las a orientar-se 

independentemente, seja na formação científica, seja em qualquer outro tipo de 

formação?” (p. 340). A autora também critica as diferentes concepções, 

comumente, atribuídas pelas pessoas de modo geral e até mesmo por 

educadores de que a escola seria “o local do trabalho”, enquanto a EI seria “o 

espaço do brincar”. Ao contrário dessa visão, Duran salienta que os dois 

segmentos não devem se colocar em posições contrárias, mas sim dialogar no 

sentido de “transformar a estrutura e a cultura da escola, reconhecidamente 

anacrônicas e descontextualizadas” (p. 345), o que, por sua vez, já se 

constituiria, conforme a autora, num segundo ponto de reflexão suscitado pelo 

EF de nove anos.  

Por fim, Duran (2006) discute um terceiro e último aspecto que na sua 

análise, se coloca no debate da ampliação da escolaridade obrigatória: a 

possibilidade de que crianças de seis anos interajam com a leitura e escrita 

como prática social, propiciando a sua inserção no mundo da escrita, 

desvinculando a alfabetização da mera aquisição de um código. Assim, adverte 

para a necessidade de não cairmos em posições extremas e opostas que 

advogam ou a exclusão da criança do “mundo das letras”, ou, por outro lado, 

um ensino mecânico que enfatiza apenas a oralização do texto, o desenho das 

letras e o treino de famílias silábicas. 

Em síntese, Duran (2006) salienta que o EF de nove anos: 

 

deve se colocar a favor da autonomia dos educandos; a favor 
da emancipação dos “excluídos”; fundado na ética, na estética, 
no respeito à dignidade do educando; movido pelo desejo, 
vivido com alegria, com sonho, com rigor, com seriedade, com 
simplicidade, tendo a arte, em suas diferentes manifestações 
como elemento propulsor, sem renunciar à formação científica 
do professor e do aluno. (p.342 e 343). 
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Brandão (2009), por sua vez, ao analisar as ideias expressas em artigos 

e em fóruns de discussão sobre o tema da ampliação do EF para nove anos, 

identificou três posicionamentos distintos relativos a esse debate.  

Segundo a autora, o primeiro posicionamento, denominado por ela de 

“posição ingênua”, se mostra favorável a nova lei, já que as crianças das 

classes populares teriam garantida uma entrada mais cedo na escola, 

ganhando ainda mais um ano de escolaridade.  Isto é especialmente relevante, 

já que em nosso país, as crianças oriundas das classes mais favorecidas já 

frequentam a escola muito antes de completar 6 anos de idade, o que permite-

lhes  um  acesso à leitura e a escrita mais prolongado. Dessa forma, segundo a 

autora, maior tempo de escolaridade obrigatória, contribui, de “certa forma” 

para minimizar as desigualdades sociais. 

Contudo, trata-se, segundo Brandão (2009) de uma posição “ingênua” 

ou mesmo “oportunista” se entendermos que com esta lei, todos os problemas 

da educação brasileira estariam solucionados. De fato, conforme tem sido 

ressaltado o simples acesso à educação ou um maior tempo de escolarização 

não garante, necessariamente, a qualidade do que é oferecido. A qualidade, 

como ressalta a autora, deve estar atrelada a investimentos e políticas públicas 

de longo prazo, que garantam escolas com espaços físicos apropriados, 

materiais adequados e profissionais qualificados. 

A segunda posição identificada por Brandão (2009) se mostra contrária a 

inclusão das crianças de seis anos no EF, pois segundo essa ótica, o ingresso 

das crianças no EF se caracterizaria como uma violação da infância. Neste 

posicionamento é feita a defesa de que, ao se incluir crianças de seis anos no 

EF, estaríamos privando o seu direito de viver plenamente a infância, 

“escolarizando-a precocemente”. Nessa posição enfatiza-se, portanto, um 

discurso “anti-escolar”, pois considera-se que ao defender a entrada de 

crianças de 6 anos no EF, estaríamos expondo-as, mais cedo e 

inevitavelmente, à práticas inadequadas presentes na escola obrigatória, tais 

como: provas, exercícios de revisão, cópia de letras e palavras, tarefas de casa 

excessivas, regras e horários rígidos, entre outras.   
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Em síntese, segundo a autora, acredita-se que a entrada da criança no 

EF representaria, necessariamente, seu ingresso no “inferno”, em oposição ao 

suposto “paraíso” em que a criança estaria mergulhada na EI, onde o prazer é 

a palavra de ordem e o ensino de conteúdos é algo abominável. A respeito 

desse discurso de não escolarização da educação de crianças menores de seis 

anos Arce (2007) salienta, ao contrário, que “ser ensinado constitui um direito 

da infância” (p. 30).   

Brandão (2009) finaliza, defendendo uma terceira posição. Esta se 

mostra favorável ao acesso das crianças de 6 anos no Ensino Fundamental, 

porém, “em alerta”. Ou seja, tal ponto de vista defende a possibilidade de 

garantia de um maior espaço e contato com os saberes científicos e culturais 

acumulados e a serem transmitidos pela escola, sem que se perca, fatalmente, 

o espaço da brincadeira e da alegria, tão importante na constituição da 

infância. 

Ainda nessa posição Brandão (2009), assim como Kramer (2006a) 

entendem que a Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental são 

níveis de ensino que devem estar integrados, pois ambos estão voltados para o 

atendimento da criança. Nesse sentido, os dois níveis apresentam desafios 

semelhantes, precisando (re)definir caminhos pedagógicos, tempos e espaços 

que considerem as especificidades, interesses e necessidades das crianças, 

meta que nos parece ainda muito distante na maior parte das escolas quer de 

EI ou do EF.  

No próximo item, aprofundaremos as reflexões em torno das relações 

entre esses dois níveis de ensino, com base no modelo apresentado por Moss 

(2008). 

 

2.4.1. As relações entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental 

 

 Com a antecipação das crianças de seis anos no EF, diversos autores 

(ver, por exemplo, KRAMER, 2006a, 2006b e GOULART, 2006), tem 



45 

 

 

ressaltado a necessidade de que se estabeleça um diálogo entre a EI e o EF, 

de modo que a passagem entre esses dois níveis de ensino seja vivenciada 

pela criança de modo tranquilo e sem tensões desnecessárias e inapropriadas.  

 A esse respeito, Kramer (2006b), por exemplo, coloca algumas questões 

que julgamos relevantes destacar: “os sistemas de ensino tem se equipado 

para fazer frente às mudanças?”, “Temos sabido interagir com os conselhos 

(em especial os tutelares) numa atuação social em defesa das crianças e de 

seus direitos, muitas vezes infringidos pelo Estado, outras vezes pelas creches 

ou escolas, ou muitas vezes pelas famílias?” (p.811). Duran (2006), por sua 

vez, questiona: “Estar na Educação Infantil com seis anos de idade é diferente 

de estar na primeira série do ensino fundamental com seis anos de idade?” e 

ainda: “Ser professor de crianças de seis anos na Educação Infantil ou Ensino 

Fundamental representa atuar com concepções diferentes do significado de 

‘ser criança’ de seis anos?” (p. 344). 

 Segundo Kramer (2006a) estamos diante de um grande desafio que é 

estabelecer “um diálogo institucional e pedagógico, dentro da escola e entre 

escolas, com alternativas curriculares claras” (p. 20) para esses dois 

segmentos da Educação Básica. Ainda segundo a autora, a ação pedagógica 

seja na EI ou no EF, deve considerar, sobretudo, a singularidade das ações 

infantis e o direito da criança de ser atendida em suas necessidades de 

aprender e de brincar, com base em um trabalho pedagógico planejado e 

acompanhado por adultos qualificados para essa tarefa e que saibam, portanto, 

“lidar com as crianças como crianças e não apenas como estudantes” 

(KRAMER, 2006a).  

Buscando compreender as relações entre os dois níveis educacionais 

em foco, Moss (2008) identifica quatro possíveis modelos de relações entre 

esses dois segmentos.   

De acordo com sua análise, uma primeira possibilidade seria tomar a EI 

como fase preparatória para a “escola obrigatória”, sendo esta entendida, no 

contexto brasileiro, como a etapa do EF. Em outras palavras, a EI teria a 

finalidade de garantir a “prontidão para escola”, isto é, o desenvolvimento dos 

requisitos intelectuais, sociais e linguísticos necessários para uma entrada com 
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sucesso no sistema escolar. Ainda que esses requisitos não sejam totalmente 

claros, conforme salienta o autor, nesse modelo de relacionamento fica 

“presumido que a escola tem certos padrões fixos que as crianças precisam ser 

capazes de atingir antes da sua entrada nesta etapa e que a tarefa da EI é 

formar crianças dentro dos padrões esperados” (MOSS, 2008, p. 227). 

Um segundo modelo sugerido por Moss (2008) é marcado por uma 

relação de certo antagonismo e de ausência de diálogo entre os dois níveis 

educacionais6.  Neste caso, a EI encara a escola obrigatória como “suspeita”, 

já que esta defenderia valores e objetivos pedagógicos muito mais restritos do 

que os defendidos pela EI que, comumente, busca de forma mais intensa ver a 

criança como um todo, baseando-se em perspectivas de aprendizagem e de 

desenvolvimento diferenciadas em relação às adotadas pela escola.  

A terceira relação possível segundo a visão de Moss (2008) seria buscar 

uma aproximação entre os dois níveis, tentando melhorar a escola obrigatória 

trazendo para ela alguns princípios e práticas da EI, tais como: a atenção ao 

bem estar da criança, a confiança nas suas estratégias de aprendizagem e o 

repúdio à métodos de avaliação classificatórios. Parte-se, portanto, do princípio 

de que a pedagogia importada da EI poderia “humanizar as escolas e inovar 

sua prática, com a intenção de criar um melhor ambiente para a criança nos 

anos iniciais da escola obrigatória” (p. 229). 

Uma quarta é última relação assume que a EI e a escolaridade 

obrigatória se baseiam, de fato, em tradições e culturas pedagógicas bem 

diferentes e que, por sua vez, se expressam em valores, práticas e 

entendimentos bem distintos. Porém, entende-se que se a idéia é trabalhar de 

forma mais integrada, é fundamental haver uma melhor apreciação de ambas 

as partes quanto às suas diferenças buscando construir um verdadeiro 

encontro pedagógico entre os dois segmentos, “marcado pelo respeito mútuo, 

diálogo e co-construção” (MOSS, 2008, p. 229).  

Dessa forma, neste modelo de relação, diferentemente dos dois últimos 

casos apresentados acima, a EI não se coloca como detentora de uma 

                                                 
6
 Vale destacar que, segundo Brandão (2009), esse modelo de relação entre a EI e EF descrito por Moss 

(2008) parece estar muito presente no cenário brasileiro.   



47 

 

 

pedagogia mais apropriada para a criança, como se apenas o EF tivesse que 

aprender com a EI. Ou seja, nas palavras de Moss (2008), nesse quarto 

modelo, não se pretende fazer com que um nível domine o outro, ambos 

devem trabalhar juntos na construção de um projeto comum que envolva criar 

um conhecimento novo da criança, da aprendizagem, dos valores e práticas 

que devem ser partilhadas entre os dois segmentos educativos. 

 Diante dos pontos aqui tratados, podemos concluir que para o 

cumprimento da lei n. 11.274, faz-se necessário ter bases financeiras sólidas e 

um projeto pedagógico coerente com as necessidades das crianças, uma vez 

que a antecipação do seu ingresso no EF não deveria acontecer sem a 

viabilização de uma estrutura escolar pensada para o trabalho com crianças 

pequenas (MACÊDO, 2007). Assim, como defende Callegari (2006):  

As exigências que permeiam a implementação dessa medida 
podem se resumir nas seguintes: proposta pedagógica 
adequada, reorganização do currículo; organização dos 
espaços físicos; materiais didáticos; aspectos financeiros; 
reorganização das diretrizes curriculares para a educação 
infantil e para o ensino fundamental, tendo em vista a interface 
que emerge da nova proposta. (CALLEGARI, 2006, p.381). 

 

É importante considerar ainda, conforme salientam Martins e Arce 

(2007), que a ampliação do EF para nove anos não deve ser marcada por 

rupturas abruptas como parece estar sendo constatado em algumas pesquisas 

recentemente realizadas (tal como MOTTA, 2010) a ser apresentada mais 

adiante. 

Martins e Arce (2007) também salientam a necessidade de revisão da 

idéia de EI como um espaço de “educação informal” em oposição a “educação 

formal/ escolar” que passaria a se dar apenas com o ingresso no EF, aos seis 

anos.  

Na tentativa de articular esses dois segmentos da educação básica as 

autoras optam, assim, por afirmar a EI como educação escolar, evidentemente 

considerando-se as especificidades da faixa etária com a qual se trabalha o 

que, certamente, irá repercutir nos objetivos pedagógicos e procedimentos 
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específicos (planejamento de conteúdos e procedimentos de ensino) para cada 

segmento.  

Nas palavras de Arce (2007) isto quer dizer que: 

 

Não se procurará ensinar equações de segundo grau para 
crianças de 5 anos, ou se tentará ensinar adição com dezenas 
a bebês de 4 meses. Queremos, apenas, reiterar a importância 
do ato de transmitir cultura, sistematizada. (...) Colocar o 
ensino como eixo articulador do trabalho pedagógico na 
educação de crianças menores de seis anos significa afirmar 
que a instituição  de educação infantil é uma escola , e isso não 
é algo perverso. As crianças são alunos (aprendizes), e o 
trabalho pedagógico tem como pilar a transmissão de 
conhecimentos para revolucionar o desenvolvimento infantil 
sem perder de vista as peculiaridades do mesmo. (ARCE, 
2007, p. 34). 

 

O projeto de pesquisa ora apresentado se insere, portanto, na 

perspectiva de diálogo entre a EI e o EF colocada acima, na medida em que 

busca discutir um aspecto relativo à transição das crianças de uma etapa para 

outra. Isto é, analisar as práticas de leitura e escrita presentes em cada nível 

de ensino e seus possíveis impactos para esses sujeitos. 

Conforme anunciado na introdução deste trabalho, a seguir, 

analisaremos algumas pesquisas que buscaram ouvir as crianças quanto às 

suas vivências escolares na EI e ao ingressar no 1º ano da escola obrigatória. 

 

2.5 A FALA DAS CRIANÇAS SOBRE SUAS EXPERIÊNCIAS ESCOLARES: 

ENTRE A EDUCAÇÃO INFANTIL E O ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Autores como Paniagua e Palácios (2007) tem recomendado a 

necessidade de desenvolvermos nossa capacidade de escutar e observar as 

crianças, de modo à melhor responder as suas necessidades e interesses. De 

fato, como ressalta Campos, Coelho e Cruz (2006): 
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As informações que as crianças podem dar são relevantes não 
apenas para se conhecer melhor o que se passa nas 
instituições que deveriam acolher todas as crianças, cuidando-
as e educando-as com respeito, mas também para entender 
como elas veem, como se sentem, o que temem, o que 
desejam na sua experiência educativa. Isso é fundamental para 
que a creche e a escola sejam espaços de enriquecimento, de 
desenvolvimento e de prazer para todas as crianças. 
(CAMPOS, COELHO E CRUZ, 2006, p. 55). 

 

Seguindo este princípio, nesta pesquisa buscaremos levar em 

consideração as opiniões das crianças: o que elas pensam e sentem em 

relação à sua saída da EI e ingresso numa sala do EF, buscando identificar 

suas vivências e pontos de vista a esse respeito. 

Partindo também desse pressuposto, Reis (2002) entrevistou 64 

crianças de classes de alfabetização (atual 1° ano do EF), de uma escola 

pública de Taubaté (São Paulo). Seu objetivo era conhecer o ponto de vista 

dos alunos, especificamente, quanto à sua relação com a professora, com os 

colegas de classe e conteúdos escolares levando em consideração suas 

experiências na EI e EF.  

A pesquisadora destaca que ao mencionar a EI, a maioria das crianças 

traziam lembranças bastante positivas. As crianças falaram com alegria da 

professora, dos amigos e das atividades realizadas nesta etapa. Entretanto, 

algumas não demonstraram o mesmo sentimento, mencionando conflitos com 

os colegas ou professora, sendo esta caracterizada como muito brava, 

agressiva ou indiferente.  Com base nos relatos das crianças a autora apontou 

ainda que instrumentos didáticos como jogos e brincadeiras eram pouco 

utilizados na EI7. 

Quanto às impressões das crianças no 1° ano do EF, com exceção de 

uma delas, todas as demais afirmaram que gostavam da escola, reconhecendo 

e valorizando esse espaço como local onde elas aprendem “muitas coisas”. 

                                                 
7
 Ressalta-se que no referido artigo (Reis, 2002), apesar de ter entrevistado um grande numero de 

crianças, não são informados os percentuais das respostas dadas, sendo os dados apresentados por meio 

de expressões genéricas, como “algumas crianças” ou a “a maioria”.  
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Todas as crianças também afirmavam gostar da professora (apenas duas 

disseram gostar “mais ou menos”) e pareciam valorizar sua tarefa de ensinar.  

Por meio das expressões dos alunos, a autora destaca ainda o papel da 

afetividade e sua influência nas questões de ensino-aprendizagem. 

Em relação às atividades realizadas nas salas do 1° ano do EF, as 

crianças entrevistadas também não apresentaram queixas. Diziam gostar 

daquelas que eram apresentadas com maior frequência, ou seja, aquelas que 

faziam parte da rotina como “ler palavrinhas” ou “escrever na lousa”. As 

queixas só apareciam quanto ao espaço físico da escola e à merenda.  

Diante desses resultados, a pesquisadora enfatiza a importância que 

deve ser dada as crianças, ao que estas sentem e pensam, uma vez que, 

segundo ela, quando as crianças são ouvidas podem sentir-se com mais 

capacidade para aprender e participar das transformações da realidade.  

Finalmente, é interessante notar no estudo mencionado que 

diferentemente do que se esperaria, as lembranças positivas estão mais 

associadas à escola obrigatória do que a etapa da Educação Infantil, onde, em 

geral, se supõe a existência de um maior espaço para a livre expressão e 

movimento das crianças.  

Ao compararmos o estudo de Reis (2002) com a nossa pesquisa, é 

possível perceber que ambas tiveram como objetivo verificar as perspectivas 

das crianças quanto à transição da EI para o EF. No entanto, o foco do nosso 

trabalho não se restringe apenas às opiniões das crianças sobre as diferenças 

entre as duas etapas de ensino mencionadas. No presente estudo, 

pretendemos ir mais além, ao buscar mapear e analisar as práticas de leitura e 

escrita desenvolvidas nestes segmentos. 

O estudo de Cruz (2004), também parte da perspectiva da valorização 

do ponto de vista da criança, considerando-a protagonista de suas 

experiências. Tal pesquisa caracterizou-se como dois estudos de caso: um 

deles procurou entender as representações de escola de um grupo de crianças 

no decorrer de sua primeira experiência escolar na 1ª série do EF de uma 
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escola pública; já o outro teve como objetivo tentar captar as percepções e 

desejos de crianças frequentando uma creche comunitária. 

Para conhecer as impressões dos sujeitos foram utilizados os seguintes 

procedimentos: entrevistas semi-estruturadas com crianças na faixa etária 

entre 5 e 7 anos; histórias para completar, afim de perceber indiretamente, as 

percepções das crianças sobre o cotidiano da escola e da creche; desenhos 

com histórias, ou seja, solicitar desenhos de algo relacionado à creche ou a 

escola, e em seguida, sugerir  a produção de uma história8.  

Com base nos dados coletados, Cruz (2004) chegou às seguintes 

conclusões: a ajuda que as crianças têm em casa é fundamental para seu 

sucesso na escola; as crianças percebem a escola como um lugar para mostrar 

o que sabem, e não para aprender; muitas se sentem, inclusive, ameaçadas 

por castigos ao demonstrarem que não sabem o que deveriam “saber”; várias 

delas não entendem bem porque precisam ir à creche e muitas prefeririam ficar 

em casa com os brinquedos; a possibilidade de encontrar amigos e brincar com 

eles parece ser o maior atrativo da escola ou da creche; finalmente, elas têm 

clareza sobre o que a professora espera delas (bom comportamento, que 

façam as atividades, que comam sem sujar, etc.) e veem isso com 

naturalidade. 

Diferentemente da pesquisa de Reis (2002), vemos, portanto, que as 

crianças do estudo de Cruz (2004) não parecem ter construído boas 

referências quer da EI ou do EF. O mesmo pode ser dito em relação à 

investigação de Gonçalves (1994), conduzida na década de 90 do século XX. 

A pesquisa foi feita com o objetivo de apreender as representações de 

um grupo de crianças sobre a escola. Participaram 10 crianças entre cinco e 

seis anos de uma pré-escola municipal de Ribeirão Preto (São Paulo), sendo 

para todas elas, a primeira experiência em um espaço escolar. As crianças 

frequentavam duas salas diferentes na mesma escola, uma das turmas era de 

meio período e a outra de período integral.  

                                                 
8
 Neste estudo não foi mencionado o número total de crianças participantes da pesquisa e na discussão 

dos resultados, semelhante ao estudo de Reis (2002), foram utilizados termos de ordem geral para 

caracterizar as respostas das crianças. 
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Para a coleta dos dados foram aplicados os seguintes procedimentos: 

realização de um desenho pelas crianças com explicação sobre o que havia 

sido desenhado; apresentação de três ilustrações com situações familiares ao 

cotidiano escolar, seguida de interpretação oral das mesmas pelas crianças; 

produção de uma história propondo situações nas quais as crianças teriam que 

colocar-se no lugar de outra pessoa; observação de brincadeiras de faz de 

conta de “escolinha”, com troca de papéis entre a pesquisadora e crianças 

participantes.   

Através de tais procedimentos metodológicos, a pesquisa revelou que as 

crianças não construíram boas impressões quanto à relação professora/aluno, 

sendo a interação com as docentes permeada de conflitos e pautada no 

autoritarismo por parte dos adultos.  

Os comentários das crianças com base nas ilustrações apresentadas, 

por exemplo, revelaram uma representação da professora como uma pessoa 

que reprimia através do olhar; que não deixava as crianças brincarem muito 

tempo no parque; que mandava para a diretoria; que rasgava os desenhos de 

quem não estivesse fazendo a lição que ela mandou; que mandava cruzar os 

braços e calar a boca quem já tivesse terminado a lição; entre outras posturas 

autoritárias. 

Tais impressões das crianças foram reafirmadas nas brincadeiras de 

faz-de-conta, em que assumindo o papel da professora, as crianças fizeram as 

seguintes afirmações, num dos diálogos estabelecidos com a pesquisadora: 

P9- “E se eu não souber, como é que eu faço, “tia”?  C- “Aí você vai ter que 

fazer tudo de novo, ó... Vai ter que apagar... Se errar muita vez, aí você vai 

apagar muita vez. E você não vai acabar nunca!”(GONÇALVES, 1994, p. 169). 

Do mesmo modo, outras falas diante de ilustrações apresentadas 

revelaram que a figura da professora estava associada a uma postura de 

indiferença para com as crianças ou ainda a presença de uma relação guiada 

pelo medo:: “ela (a professora) não está gostando dele (...) porque ele olhou 

para ela”, “assim que a professora vir que o aluno está fazendo desenho e não 

a lição (...) vai rasgar, vai rasgar e vai jogar no lixo, vai dá outra folha prá ele 
                                                 
9
 P- representa a fala da pesquisadora e C- representa a fala das crianças. 
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fazer”, “a professora não deixa eles brincarem muito no parquinho”; “se ela não 

sentar, ela ia prá diretoria”, “estão olhando para a professora (...) porque eles 

estão com medo (...) porque ela bate (...) coitado dele!”. (p. 168). 

Quanto à relação aluno/aluno, esta foi marcada pela desvalorização dos 

saberes entre as crianças. Ou seja, para elas, uma criança não tem muito a 

ensinar a outra, este papel é exclusivo do professor. A pesquisa também 

demonstrou que uma das professoras da pesquisa tentava controlar sua turma 

com pequenas premiações para os alunos que apresentassem melhor 

comportamento gerando um clima de competição entre as crianças. Estas por 

sua vez eram frequentemente desvalorizadas pelas professoras quando não 

conseguiam realizar com autonomia uma determinada atividade. Em síntese, é 

evidente que a relação professor/aluno não foi tida pelas crianças como uma 

experiência positiva.  

Partindo da mesma proposta de escutar as crianças, encontramos ainda 

a pesquisa de Silveira (2004).  A autora entrevistou 26 crianças de cinco anos, 

mas apenas oito entrevistas foram selecionadas para a análise apresentada.  

Foi dito às crianças que deveriam fotografar aquilo de que mais gostavam na 

escola e algo que não lhes agradava. As fotografias eram, então, reveladas e 

apresentadas às crianças que eram solicitadas a verbalizar o porquê da 

escolha daquelas imagens. 

Os dados obtidos evidenciaram que as crianças possuíam uma maneira 

peculiar para falar da escola e das atividades desenvolvidas. Assim, algumas 

delas apresentaram falas descontínuas; mudança de assunto muito facilmente 

ou até mesmo respostas, que revelavam articulações inesperadas com as 

perguntas feitas. Por exemplo, quando uma das crianças é perguntada sobre o 

que ela achava bonito na escola, ela responde que “a tia está cheirosa hoje”, 

relacionando, provavelmente, algo bonito na escola com sua professora. 

Segundo a autora, este tipo de fala caracteriza enunciações da fase infantil. 

Através das fotografias e entrevistas as crianças revelaram gostar da 

escola por construir amizades entre os colegas e por ser um local no qual se 

pode brincar com os amigos. O brincar e a amizade foram, portanto, temas 

recorrentes em quase todas as respostas das entrevistas e das imagens 
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fotográficas. A maioria das crianças fotografou alguns de seus amigos e o 

motivo alegado era porque gostava muito deles. Nota-se, portanto, que assim 

como na pesquisa de Reis (2002), as experiências positivas com a escola 

estão comumente, associadas aos amigos. 

O parque também foi um local fotografado por quase todas as crianças e 

nas suas falas deixavam claro que era o melhor lugar da escola, porque lá 

podiam brincar e se divertir. Nesse sentido, as crianças de cinco anos 

reafirmam a necessidade vital da brincadeira nessa fase de suas vidas, 

conforme já discutido aqui no item 2.1.2. 

Apenas uma das crianças, entre as oito entrevistadas apontou críticas à 

escola, afirmando que seria “melhor brincar do que ir à escola”, “... na escola 

tem pouco brinquedo, só tem que fazer lição, tem que ir no pátio, tem pouco 

brinquedo, tem que ir na merenda, ai vai embora”.  Quanto às impressões das 

crianças com relação à professora, o estudo de Silveira (2004), não faz 

qualquer menção a esse respeito. 

Silveira (2004), salienta ainda a necessidade de entender o modo como 

as crianças veem a escola, já que isso pode abrir a possibilidade de pensar 

numa melhor forma de trabalho e organização das instituições para as crianças 

pequenas, garantindo-lhes um atendimento de melhor qualidade. 

Motta (2010), em um estudo recente teve como objetivo identificar as 

rupturas e continuidades das práticas escolares observadas na passagem da 

EI para o EF. Diferentemente das pesquisas apresentadas nessa seção, as 

crianças não foram entrevistadas, além disso, diferentemente do presente 

projeto, a pesquisadora buscou analisar “as práticas escolares” como um todo: 

as rotinas, os espaços e os tempos pedagógicos e não, especificamente, as 

práticas de leitura e escrita.  

A pesquisa de Motta (2010), foi realizada numa escola pública municipal 

de Três Rios (Rio de Janeiro). Baseando-se em observações de sala de aula 

de um grupo de crianças da EI que prosseguiu para o EF na mesma unidade 

escolar, a autora concluiu que a transição entre os dois níveis aconteceu de 

maneira brusca. Segundo ela, um dos fatores que contribuiu para essa 
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transição abrupta foram os poucos eventos que poderiam preparar as crianças 

da EI para a chegada no EF. O dever de casa, por exemplo, foi a única 

atividade presente na EI e que prenunciava a sua aparição na etapa que 

estava por vir. Motta (2010), também constatou a partir das práticas 

observadas que enquanto na EI o foco de atenção estava na criança,  no EF, 

as atenções se voltavam mais para os currículos, os conteúdos e horas/aulas.  

Outro ponto identificado por Motta (2010) se referiu à ausência da 

Educação Física na etapa da EI.  Visto que a concepção de corpo e movimento 

são intrínsecos nesta fase, a autora se pergunta: por que negar as crianças 

menores de seis anos está prática? Por que, então, só as crianças a partir dos 

seis anos desfrutariam da Educação Física na sua grade curricular?  

 Por fim, Motta (2010), aponta que não houve um cuidado minucioso na 

transição entre a EI e EF no município de Três Rios. Mesmo convivendo 

alojadas num mesmo espaço físico, as crianças da EI e EF vivem realidades 

distintas. Segundo Motta (2010), uma das crianças do EF, quando foi beber 

água no pátio observou com “nostalgia”, as brincadeiras intensas, coletivas e 

alegres das crianças da EI.  

Destacamos ainda o estudo de Neves, Gouvêa e Castanheira10 (2011), 

que também acompanhou a transição de um grupo de crianças da última etapa 

da EI para o EF, de uma escola da rede pública em Belo Horizonte – MG. As 

autoras buscaram examinar as semelhanças e diferenças entre as práticas 

educativas vividas por este grupo de crianças na pré-escola e no EF. Mais 

especificamente, as pesquisadoras analisaram os tempos e espaços das 

diversas atividades propostas às crianças nos dois níveis de ensino 

Os dados da pesquisa foram coletados por meio de anotações no diário 

de campo, gravações em vídeo das salas de aulas, entrevistas com as 

professoras, crianças e familiares, bem como das atividades escritas realizadas 

nos dias de observação. 

                                                 
10

 Esta publicação constitui uma síntese da tese de doutorado da primeira autora intitulada “Tensões 

contemporâneas no processo de passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental: um estudo de 

caso. Programa de Pós-graduação em Educação, Belo Horizonte: 2010. Este trabalho também será citado 

mais adiante. 
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Segundo as autoras não foi observada uma relação de continuidade 

entre as experiências vividas na EI e aquelas proporcionadas pela nova escola 

de EF. Ou seja, enquanto na EI, os usos do espaço e do tempo privilegiaram 

as brincadeiras e as rodas de conversa, o brincar ficou em segundo plano nas 

práticas educativas no 1º ano do EF. Neste segmento, as mesas eram 

dispostas em filas, dificultando a interação entre as crianças, não havia 

brinquedos, o tempo do recreio era menor, as atividades transcorriam num 

ritmo mais lento e havia longos momentos de espera entre uma atividade e 

outra. Em síntese, segundo  et al. (2011), a rotina nesta sala era caracterizada 

pelo “engessamento dos corpos”, sendo as crianças solicitadas a permanecer 

sentadas boa parte do tempo na escola, realizando atividades xerocadas. Por 

outro lado, as autoras apontaram o desejo e a curiosidade das crianças da EI 

pela aprendizagem da língua escrita, algo não considerado pela professora 

deste segmento.   

Diante de tais evidências, as pesquisadoras concluíram sobre a 

necessidade de promover uma maior integração entre o brincar e o letramento 

nas práticas pedagógicas nos dois segmentos, ressaltando ainda a inexistência 

de um diálogo entre a EI e o EF.  

No próximo item, apresentaremos os procedimentos metodológicos 

adotados na direção dos objetivos expostos ao final da introdução desta 

pesquisa. 
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3 METODOLOGIA E PLANO GERAL DE TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Neste estudo, adotamos uma abordagem qualitativa dos dados 

coletados, já que esta permite um contato mais estreito com o objeto de estudo 

investigado. Segundo Richardson (1999), este tipo de abordagem é a 

ferramenta mais adequada para se compreender a natureza de um fenômeno 

social. 

           Desta forma, para analisarmos os dados coletados a partir das 

observações e entrevistas, utilizamos a análise de conteúdo proposta por 

Bardin (1977), definida como um: 

 

conjunto de técnicas de análise das composições visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 
do conteúdo das mensagens, indicadores (qualitativos ou não) 
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 
mensagens (1977, p. 37). 

 

 

A análise temática de conteúdo proposta por Bardin (1977) envolve a 

organização de três etapas: a primeira delas, a pré-análise, é caracterizada 

como uma fase de organização e escolha dos documentos que serão 

submetidos à análise. Neste caso, utilizamos as transcrições das aulas 

observadas, bem como das entrevistas com as docentes e crianças. 

A segunda etapa, consiste na exploração do material. Nesta fase, após 

coletados os dados, realizamos a leitura minuciosa dos registros de 

observação e das entrevistas, em seguida, categorizamos e reorganizamos os 

dados brutos.   

A terceira fase proposta por Bardin (1977) é denominada etapa de 

inferência, ou seja, do tratamento dos resultados. Neste caso, elaboramos 

quadros com as categorias elencadas a partir das observações de aula, mais 

precisamente denominadas “atividades de alfabetização” e “atividades de 
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letramento”. Com base na análise desses quadros, apresentamos as nossas 

interpretações considerando o marco teórico desta pesquisa.  

A seguir apresentaremos, mais detalhadamente, o campo de estudo 

desta pesquisa e os critérios de seleção dos sujeitos.  

 

 

 3.1 CAMPO DE ESTUDO E SUJEITOS PARTICIPANTES 

 

3.1.1 Critérios de escolha dos sujeitos 

 

 Os critérios envolvidos na escolha dos sujeitos desta pesquisa foram 

estabelecidos a partir dos seguintes pontos: 1) optamos por analisar dois 

contextos diferentes, ou seja, uma escola da rede privada e outra da rede 

pública; 2) as quatro professoras participantes da pesquisa (duas da rede 

pública e duas da rede particular) deveriam ser profissionais comprometidas 

com o seu trabalho docente; 3) selecionamos salas de EI, em que havia uma 

expectativa de que boa parte da turma permanecesse no mesmo grupo no ano 

seguinte, ou seja, na turma do 1 º ano do EF. Para isso, realizamos um 

levantamento prévio com os pais e a direção da escola. No caso da escola da 

rede privada essa questão foi mais simples, tendo em vista que a escola 

oferecia turmas até o Ensino Médio e os pais, em geral, optavam por não 

mudar os filhos da escola. No caso da instituição de EI da rede pública, esta 

não atendia às séries de EF e as crianças tinham que, necessariamente, 

ingressar em uma outra unidade educacional. Assim, foi preciso escolher uma 

escola de EI que fosse próxima de uma escola de EF, considerando que a 

tendência dos pais seria buscar uma nova escola no mesmo bairro.  
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3.1.2 Caracterização geral das escolas observadas 

 

A escola particular pesquisada, que inclui as salas denominadas aqui de 

A1 e A2, localiza-se num bairro de classe média/ alta do Recife, atendendo, 

aproximadamente, 2.500 alunos, distribuídos desde a Educação Infantil até o 

3º ano do Ensino Médio, nos turnos manhã e tarde. No horário noturno também 

funcionam turmas de EJA, oferecidas gratuitamente a funcionários dos pais dos 

alunos que não completaram a escolaridade básica ou a moradores das 

redondezas na mesma situação.  

O ano de 2009 foi o primeiro em que a escola recebeu crianças na 

última etapa da EI, chamada de sala do “Infantil III”. No ano de 2010, a 

instituição ampliou seu atendimento para as crianças de 4 anos, no “Infantil II”.  

 Quanto à estrutura física, a escola privada possui dois laboratórios de 

informática, biblioteca com mais de 5000 exemplares, ampla área verde, 

piscina semi-olímpica, campo de futebol, quadra poliesportiva coberta, salas de 

vídeo e multimídia e praças de convivência. A biblioteca é destinada para uso 

de todos os alunos da escola e para sua utilização cada turma possui um 

horário exclusivo.  

O espaço reservado para as crianças da EI da escola particular é 

bastante amplo, incluindo uma sala de artes, uma brinquedoteca, parque de 

areia, brinquedos no parque (gangorra, escorrego, balanço, casinhas de 

madeira, etc.), campo de areia, mini quadra coberta, sala de informática e área 

externa para lanche.  

Os alunos do 1° ano do EF desfrutam do mesmo espaço físico da EI, 

sendo este destinado apenas para as turmas de EI e 1° ano do EF. Apesar de 

frequentarem o mesmo espaço físico, o horário de funcionamento das turmas 

da EI e do 1° ano do EF não coincide.  As crianças da EI vão à escola pela 

manhã, enquanto as crianças do EF frequentam a escola à tarde. Dessa forma, 

apesar de estarem na mesma escola, as crianças e professoras dos dois 

segmentos não se encontram.  
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Quanto às turmas de EF, a escola particular atende a cinco turmas por 

ano, do 1° ao 5° ano.  Vale ressaltar que uma vez que as crianças do 1° ano 

estão em um prédio diferente, o recreio desse grupo não se dá no mesmo 

espaço que o das outras turmas do EF.  

A escola da rede pública em que foi conduzida a primeira etapa da 

coleta de dados, e que inclui a sala chamada daqui em diante de B1, está 

situada num bairro popular do Recife e faz parte de um complexo integrado de 

cinco escolas, situadas na mesma área geográfica. 

 Esta escola atende somente a crianças a partir dos três anos de idade 

até 5/6 anos, oferecendo turmas de Grupo III, Grupo IV e Grupo V. As turmas 

são distribuídas nos horários da manhã e da tarde, perfazendo um total de 16 

turmas, com, aproximadamente, 230 crianças atendidas. A clientela da escola 

é constituída, na sua maioria, por moradores dos bairros de Santo Amaro, São 

José, Boa Vista, Casa Amarela, Vasco da Gama, Guabiraba, entre outros. As 

crianças são filhas, na sua maioria, de trabalhadores autônomos, ambulantes, 

comerciantes e empregadas domésticas. 

 A escola pública onde está à sala B1 possui estrutura específica para 

atender a crianças pequenas: com parque de areia, quadra coberta, brinquedos 

de parque diversos, biblioteca e sala de vídeo.  

A escola pública, onde foi conduzida a segunda etapa da coleta e que 

inclui a sala do 1º ano do EF, denominada aqui de sala B2, compõe o 

complexo integrado de cinco escolas, referido anteriormente e que, devido à 

proximidade física dos prédios, costuma receber muitas crianças vindas da 

escola de EI, onde estava a sala B1.  

A escola pública, em que estava a sala B2, oferece turmas do 1º ano ao 

9º ano do EF, distribuídas em um total de 27 turmas, nos horários da manhã e 

da tarde, atendendo, aproximadamente, a 789 alunos. A clientela da escola da 

sala B2 também é muito semelhante à descrita anteriormente em relação à 

escola da rede pública onde estava a sala B1, de EI.  

Quanto ao espaço físico, dentre as três escolas que compuseram esta  

pesquisa, a escola da rede pública que atendia ao EF era, marcadamente, a 
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que oferecia a pior  infra-estrutura para as crianças. Nesta escola era visível a 

ausência de brinquedos, de espaços com areia e de arborização, o que tornava 

o ambiente desagradável. Apesar de possuir um amplo espaço físico para o 

recreio, a estrutura dos pátios e quadras era péssima, com muitos buracos e 

áreas de chão batido.  

A organização do horário do recreio na escola, no turno da tarde, era 

estabelecida da seguinte maneira: primeiro recreavam as crianças das salas do 

1º, 2º e 3º anos e em outro horário recreavam as crianças das salas do 4º e 5º 

anos. Porém, percebemos que no horário de intervalo das turmas maiores, o 

barulho era muito grande e a acústica da sala do 1º ano não favorecia o 

andamento das atividades, deixando as crianças bem agitadas.  

Quanto à biblioteca da escola pública, a mesma encontrava-se fechada 

devido a uma reforma, assim como o laboratório de informática. 

 

3.1.3 Breve perfil das professoras observadas 

 

Os dados de identificação apresentados a seguir, foram coletados a 

partir de um questionário (ver Apêndice A), respondido por escrito pelas quatro 

professoras participantes da pesquisa.  

A professora da sala A1 (escola privada) tem 42 anos, fez curso de 

Magistério em 1989 com especialização em alfabetização. Graduada em 

Pedagogia desde 2005 e com pós-graduação em Educação Ambiental, ambas 

pela FAFIRE, leciona há 20 anos, sempre na EI. Trabalha numa outra escola 

da rede particular também com um grupo de crianças na última etapa da EI. Na 

escola pesquisada, porém, iniciou sua atuação no início de 2009. Relata que 

sempre que possível participa de congressos e seminários na área educacional 

e acredita que a participação nestes eventos é fundamental para o professor 

rever e enriquecer sua prática. A mesma não citou o nome dos últimos 

congressos no qual participou, apenas mencionou a participação da formação 

continuada realizada na própria escola, uma vez por semana.  
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A professora da sala A2 (escola privada) tem 36 anos, fez o Magistério 

no Colégio Maria Tereza, Recife – PE, em 1992. É formada em Pedagogia pela 

Universidade Católica de Pernambuco (2002). Também possui pós-graduação 

em Psicopedagogia pela Universidade Católica/CEPAE. Leciona há 17 anos e 

2009 foi o seu primeiro ano de trabalho na escola pesquisada. No decorrer de 

sua trajetória profissional passou por diversas salas da EI e EF, inclusive em 

salas de pré-alfa e alfabetização. Hoje, leciona no turno da manhã em uma 

escola da rede privada, mais precisamente no 2º ano do EF. Afirma que 

participa periodicamente de congressos e cursos na área de Educação, 

citando, entre os mais recentes, o Congresso Internacional de Educação – 

Sapiens, realizado em abril de 2009 e o Seminário Itinerante Escola da Vila, 

com o curso “Escrever e ler nas turmas de 5 e 6 anos”, realizado em outubro 

de 2009, no Colégio Apoio. Segundo a docente da sala A2, a participação 

neste tipo de atividades é uma forma de reciclar e dar continuidade a sua 

formação, assim como rever e refletir algumas de suas práticas. 

A professora da sala B1(escola pública) tem 51 anos, fez o Magistério 

em 1977, em Alagoas. É formada em Educação Artística em 1982 e História 

em 2006, pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió – CESMAC e pela 

Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata FFPNM – UPE, 

respectivamente. Cursou ainda pós-graduação em Ensino de História das Artes 

e das Religiões em 2007, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

Ensina há 28 anos e já foi professora do Ensino Fundamental I e II. Desde 

2004 trabalha com Educação Infantil, ano que ingressou na escola B1. 

Atualmente, além de lecionar, atua como técnica em Gestão Educacional pelo 

Estado. Quanto à participação em congressos, seminários e formação 

continuada, a professora enfatiza que nestas atividades ela está sempre 

aprendendo, compartilhando experiências e descobrindo novas maneiras de 

trabalhar. Porém não citou os nomes dos eventos no qual participou mais 

recentemente. 

A professora da sala B2 (escola pública) tem 45 anos, fez Magistério no 

Colégio Vera Cruz em 1986. Possui curso superior em Pedagogia pela 

UNICAP (1994) e especialização em Psicopedagogia, cursada em 2004 na 

FUNESO. Leciona há 24 anos, sempre em turmas do Ensino Fundamental I, 
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não possui outros vínculos empregatícios e trabalha na escola há três anos. É 

funcionária da rede estadual de Pernambuco há 17 anos e já exerceu a função 

de diretora adjunta. No que se refere à participação em eventos na área de 

Educação, a docente também não especificou os últimos cursos dos quais 

participou, mas afirma que tais atividades possibilitam a troca de conhecimento 

e que são muito importantes no dia a dia em sala de aula. 

Com base nestas informações observa-se que as quatro professoras 

têm grande experiência de ensino e todas fizeram pós-graduação. Observa-se 

ainda que professoras da escola privada são mais novas que suas colegas da 

escola pública e embora todas reforcem a importância da formação continuada, 

apenas as professoras da escola privada, em especial a docente do 1º ano do 

EF, mencionam a participação recente em cursos na área de educação.  

  

3.1.4 Breve descrição dos grupos de crianças observados 

 

Para facilitar a visualização das salas observadas na pesquisa, segue o 

quadro abaixo, contendo a média de idade dos grupos de crianças, bem como 

a quantidade em cada sala. Pontuamos que a descrição dos grupos de 

crianças será detalhada ao longo do próximo capítulo.  

 

ESCOLA SALAS DA EI SALAS DO EF 

PARTICULAR 

A1 A2 

24 crianças/ cinco 

anos e seis meses 

20 crianças/ seis anos 

e nove meses 

PÚBLICA 

B1 B2 

15 crianças/ seis anos 

e um mês 

22 crianças/ sete anos 

e três meses 
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3.2 MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

3.2.1 Observações e entrevistas 

 

Como já foi mencionado, os procedimentos utilizados para a coleta de 

dados envolveram observações de sala de aula e entrevistas semi-estruturadas 

com as professoras e crianças das salas observadas.  

As observações foram realizadas em duas turmas da última etapa da EI 

(salas A1 e B1) e em duas turmas do 1° ano do EF (salas A2 e B2). Em cada 

modalidade de ensino (EI e EF) fizeram parte da amostra, uma escola da rede 

pública de ensino da Prefeitura do Recife e uma escola da rede particular.  

Com vistas a atender aos objetivos propostos nesta pesquisa e seguir o 

percurso das crianças na transição entre a EI e o EF, as observações 

aconteceram em duas fases: a primeira, realizada em duas turmas da última 

etapa da EI, no 2º semestre de 2009, nos meses de setembro e outubro, uma 

semana (ou seja, 5 aulas) em cada mês. A segunda fase de coleta aconteceu 

no início do 2º semestre de 2010, em duas turmas do 1° ano do EF, 

obedecendo à mesma dinâmica do ano anterior: duas semanas de observação 

nos meses de agosto e setembro, respectivamente.  

Vale reforçar que, no caso das salas observadas na rede particular foi 

possível permanecer na mesma escola nas duas fases da coleta, já que, como 

já foi dito, a escola participante do estudo atendia desde a EI até o Ensino 

Médio. Porém, na rede pública a coleta de dados foi realizada em duas 

escolas: uma que atendia a crianças até o Grupo V e outra que oferecia 

atendimento apenas a partir do 1° ano do EF.  

Tendo em vista essa mudança física, fizemos o levantamento com os 

funcionários da escola de EI e entre os pais, a fim de conhecer o destino da 

maioria das crianças no ano seguinte. Assim, no caso da escola pública, a 

segunda fase de observação das aulas no 1º ano do EF, ocorreu na sala em 

que a maioria das crianças do grupo (observado em 2009), foram matriculadas. 
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 Ao total foram observadas dez aulas em cada uma das quatro salas, 

sendo produzidos relatórios de aula escritos, com base em gravações em 

áudio. Também vale ressaltar que as observações tanto na primeira fase como 

na segunda fase da coleta ocorreram em cinco dias de aula consecutivos. Com 

isso, tivemos uma melhor noção da distribuição das atividades de leitura e 

escrita durante uma semana de trabalho. 

Todas as observações foram realizadas no segundo semestre letivo, 

uma vez que as rotinas e dinâmicas de sala de aula estariam mais 

estruturadas.  

Como também já foi dito, foram realizadas entrevistas com as quatro 

professoras das salas observadas (ver Apêndice B), ou seja, duas atuando em 

turmas da EI e duas atuando no 1° ano do EF, buscando conhecer o perfil 

profissional e as concepções das docentes com relação ao ensino da 

linguagem escrita, no trabalho com seus respectivos grupos de crianças. As 

entrevistas foram gravadas e, posteriormente transcritas. 

Também foram conduzidas entrevistas individuais com as crianças ao 

final da segunda semana de observação (ver roteiros nos Apêndices C e D), 

com o objetivo de captar suas impressões sobre a transição entre a EI e o EF. 

Entrevistamos um total de 39 crianças, na etapa da EI (2009). Com as crianças 

do 1º ano do EF foram realizadas um total de 19 entrevistas, no ano de 2010. A 

seleção das crianças que foram entrevistadas uma segunda vez foi feita a partir 

de uma análise preliminar das respostas dadas na primeira situação de 

entrevista. Assim, selecionamos aquelas crianças que conseguiram expressar 

suas impressões com mais clareza e naturalidade, considerando os objetivos 

pretendidos para a pesquisa. 

 As entrevistas foram conduzidas durante o horário de aula, sendo feitas 

as apresentações necessárias sobre a pesquisa. O registro da conversa foi 

feita com o uso de gravador, sendo as falas, posteriormente transcritas 

literalmente. Foi explicitado às crianças que o uso do gravador era para o caso 

da entrevistadora esquecer algo falado por elas.  
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Ouvir as crianças não tem sido um procedimento comum nas pesquisas 

que investigam as práticas educacionais. Assim, ficam esquecidas as suas 

falas, ideias, anseios e sentimentos. Dessa forma, o adulto costuma ver a 

criança apenas a partir do seu ponto de vista, falando por elas e sobre elas, 

mas quase nunca considerando o que ela pensa, buscando entender as suas 

singularidades. Com base na concepção de criança atualmente defendida, 

discutida no item 2.1.1 deste projeto, entendemos, porém, que os pequenos 

são capazes de revelar informações importantes a partir de suas falas.  

Conforme revelam os resultados desta pesquisa, apontados no item 5. 

Na seção seguinte, discutiremos, na primeira parte da análise dos 

dados, as práticas de ensino (de alfabetização e letramento) desenvolvidas nas 

quatro salas observadas. 
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4 RESULTADOS 

 

Conforme apresentado na metodologia, os dados dessa pesquisa foram 

coletados a partir de observações de aulas, bem como por meio de entrevistas 

com as professoras e crianças das turmas observadas.  

Para cada dia de aula observado foram feitos registros escritos e 

gravações em áudio. Ao final das observações, as práticas da professora de 

cada sala foram identificadas e categorizadas com base em dois eixos de 

trabalho: atividades mais orientadas para a apropriação do sistema alfabético, 

aqui chamadas de “atividades de alfabetização” e atividades mais dirigidas ao 

trabalho de leitura e produção de textos, aqui chamadas de “atividades de 

letramento”. Partindo desse princípio, foram elaborados quadros-síntese 

correspondentes a essas duas grandes categorias de atividades. Vale 

ressaltar, porém, que ao fazer tal separação, não estamos indo de encontro a 

perspectiva de Soares (2003). Neste sentido, reafirmamos, assim com a 

autora, que alfabetizar e letrar constituem ações pedagógicas distintas, mas 

que, tanto na EI como no EF, podem e devem caminhar de modo interligado 

por meio de atividades que integrem esses dois eixos de trabalho.    

Vale ressaltar ainda que para a formulação das categorias referidas 

acima no que diz respeito ao eixo pedagógico da alfabetização, tomamos como 

referência a pesquisa realizada por Albuquerque, Morais e Ferreira (2008), em 

que foram analisadas as práticas desenvolvidas por professores de turmas do 

1º ano do primeiro ciclo do EF, do município do Recife-PE, bem como a 

pesquisa de Lima (2010) com turmas da última etapa da Educação Infantil. 

Utilizamos, portanto, as atividades listadas pelos autores como referência para 

identificar as práticas registradas nas salas observadas na presente pesquisa.  

A seguir apresentaremos, inicialmente, as práticas de alfabetização e 

letramento observadas nas salas A1 e A2, ambas da escola privada e, em 

seguida, nas salas B1 e B2, as duas de escolas públicas. Com vistas a atingir 

os objetivos anunciados na introdução desta pesquisa, buscaremos ainda 
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estabelecer diálogos entre os dados encontrados e o aporte teórico tratado ao 

longo do item 2.  

 

4.1 PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E DE LETRAMENTO DESENVOLVIDAS 

NA SALA DE PRÉ-ALFABETIZAÇÃO DA ESCOLA PARTICULAR (SALA A1) 

 

4.1.1 Descrição geral da sala A1 

 

A sala A1 faz parte de uma instituição de grande porte situada em um 

bairro de classe média-alta e alta da cidade do Recife, atendendo a alunos da 

última etapa da Educação Infantil até o Ensino Médio. A sala observada tinha 

24 crianças, todas frequentando à escola regularmente e com média de idade 

de cinco anos e seis meses. 

A turma era constituída predominantemente por meninos, apenas seis 

das 24 crianças do grupo eram meninas. As crianças eram muito falantes, 

ativas, curiosas e com espírito de liderança. Entretanto, também observamos 

que a conjunção dessas características numa turma com 24 crianças interferia 

um tanto negativamente no andamento das aulas, o que exigia da professora 

um certo tempo para conseguir realizar as atividades. 

Quanto ao ambiente pedagógico da sala de aula A1, observamos que as 

carteiras dos alunos eram organizadas em pequenos grupos, sendo estas 

adequadas à estatura das crianças. A professora não tinha birô. 

  Nas paredes da sala A1 havia muitos cartazes, como: um abecedário, 

os numerais, um calendário, um quadro de aniversariantes do mês, um quadro 

de chamada, além de poemas e pequenos textos trabalhados em aulas 

anteriores (Velhas árvores, de Olavo Bilac; Carrinho de lata, de Elias José e a 

fábula da Tartaruga e a lebre). 
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Na sala A1 também havia uma estante com jogos e brinquedos, gibiteca 

e um quadro de pregas com livrinhos de histórias infantis, todos dispostos ao 

alcance das crianças. 

 

4.1.2 Atividades de Alfabetização desenvolvidas na sala A1 

 

Conforme foi dito o Quadro 1, abaixo,  apresenta as atividades 

classificadas no eixo de trabalho da alfabetização identificadas ao longo de 

duas semanas consecutivas de observação na sala A1. 

Salientamos que na sétima observação as crianças participaram de uma 

aula-passeio ao Espaço Ciência, sendo este dia excluído da nossa amostra.  

 

QUADRO 1: Atividades de Alfabetização desenvolvidas pela professora 

da sala A1 (Escola privada/ Educação Infantil) 

Atividades/Observações 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Total 

Identificação dos nomes 

dos colegas 

X X X X X X  X X X 9 

Exploração do nome das 

letras e da ordem 

alfabética  

X X X X X X  X X X 9 

Escrita de palavras no 

quadro pela professora 

X X X     X X X 6 

Identificação da mesma 

letra em palavras 

diferentes 

X  X        2 

Apresentação da letra 

cursiva 

X          1 
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Cópia de palavras pelas 

crianças  

  X      X  2 

Escrita de palavras pelas 

crianças 

   X       1 

Identificação de palavra 

dentro de um texto pelas 

crianças 

X          1 

Leitura de palavras pelas 

crianças 

        X  1 

 

Ao analisarmos a rotina da sala A1, percebemos que, diariamente, assim 

que entravam na sala, as crianças retiravam a tarefa de casa e a agenda e 

colocavam na estante da professora. Em seguida, guardavam as mochilas e 

lancheiras em um lugar já determinado, sentavam em círculo e eram solicitadas 

a fazer uma oração.  

Após a oração coletiva, ainda em círculo, a professora iniciava um 

momento de conversa livre ou com perguntas dirigidas a algumas crianças, 

para então realizar a retomada oral da tarefa de casa. Na roda de conversa, 

geralmente, a professora lembrava o que as crianças haviam feito no dia 

anterior, apresentava alguma novidade ou cantava músicas.   

Após a roda de conversa, a professora dava início à marcação do 

calendário, junto com a escolha do ajudante do dia. Vimos que ela aproveitava 

a escolha do nome do ajudante para explorar os nomes das letras com as 

crianças e a sequência alfabética. Como foi dito, na sala A1 existia um quadro 

com os nomes das crianças, dessa forma, a professora apontava o nome do 

ajudante do dia anterior e perguntava quem seria, então, o ajudante daquele 

dia. Isso fazia com elas, para responder a pergunta da professora, buscassem 

identificar os nomes dos seus colegas, seguindo também a ordem alfabética 

para ver quem seria o próximo ajudante a ser escolhido. Em um outro momento 

ao escrever no quadro o mês em que estavam: “setembro”, ela perguntou ao 
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grupo quem tinha no nome as mesmas letras dessa palavra. Logo, duas 

crianças se manifestaram, uma que se chamava “Sérgio” e outra “Bruna”. 

Assim, ao escrever as palavras no quadro, a professora sempre solicitava das 

crianças a identificação e comparação das letras da palavra escrita com as 

letras dos nomes das crianças. Finalmente, após a escolha do ajudante, cabia 

a ele fazer a marcação do calendário e a representação da data com o material 

dourado.  

Vale ressaltar que, em alguns momentos, essa atividade como todo 

pareceu se tornar enfadonha para as crianças, as quais ficavam inquietas e, 

muitas vezes, não respondiam as perguntas da professora.  

Vemos no Quadro 1, que a escrita de palavras no quadro (tais como, 

nome das crianças, dias da semana e meses do ano) pela professora eram, de 

fato, diárias. Assim, possivelmente, tais palavras já tinham se tornado estáveis, 

tornando a atividade um tanto repetitiva/ rotineira, com poucos desafios para as 

crianças.  

A escrita de palavras pela professora também foi observada em outros 

momentos fora das atividades de rotina, quando, por exemplo, ela elaborou um 

quadro registrando as características de dois animais (jabuti e elefante).  

Quando a professora escreveu a palavra “elefante”, Leonardo informou que seu 

nome tinha várias letras da palavra escrita. Então, a professora aproveitou para 

escrever as palavras “elefante” e “Leonardo” no quadro, destacando com o 

lápis piloto as letras que eram iguais nas duas palavras. Continuando a 

atividade a professora perguntou as crianças onde tais animais viviam, o que 

comiam, como se locomoviam, quantas patas tinham e como se reproduziam. 

Ela perguntava às crianças e ia registrando no quadro as respostas dadas. As 

crianças sabiam as respostas uma vez que tinham realizado uma pesquisa em 

casa. Nesta ocasião, as crianças participaram ativamente, interagindo bastante 

entre elas e com a professora.  

Vale salientar que as palavras escritas pela professora eram sempre em 

letra de imprensa maiúscula, o que se considera adequado para a EI.  Apenas 

uma vez a professora escreveu no quadro a rotina do dia em letra cursiva, 

chamando a atenção das crianças para o tipo de letra que ela havia escrito, “a 
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letra cursiva”. Em seguida, listou no quadro algumas letras maiúsculas e 

minúsculas em cursiva, mostrando a diferença entre elas. 

Analisando o Quadro 1, vimos que as crianças realizaram a atividade de 

cópia de palavras em dois momentos. Um deles foi quando trabalhou com os 

animais que faziam parte do mangue.  A professora havia pedido que as 

crianças trouxessem de casa imagens de animais do mangue. Assim, 

organizou as crianças nas carteiras e entregou a elas os cadernos. A partir daí 

ela perguntou as crianças como seria a escrita das palavras: “caranguejo, siri, 

caramujo, garça, guará, aratu e maria-farinha”. Porém, ela mesma escrevia as 

palavras no quadro da forma correta sem refletir com as crianças sobre as suas 

tentativas incorretas. Também constatamos que, além de marcar oralmente as 

sílabas, a professora as destacava com piloto no quadro e as crianças 

nomeavam as respectivas letras das sílabas.  Ao final da atividade as crianças 

foram solicitadas a copiar as palavras no caderno.  

Outro momento que envolveu a cópia de palavras pelas crianças tinha 

relação com a atividade do livro didático11. Antes do início da aula a professora 

escondeu pela sala de aula quatro objetos de uso escolar: cola, tinta, apagador 

e agenda. No decorrer da aula, quando iniciou a atividade do livro ela, então, 

informou às crianças que esses objetos estavam escondidos pela sala e elas 

deveriam procurar. A professora deu um tempo e euforicamente as crianças 

saíram em busca dos objetos. Não demorou muito para que elas 

encontrassem. Assim, depois de encontrado todos os objetos a professora fez 

os desenhos dos mesmos no quadro e foi escrevendo ao lado de cada um, os 

locais onde estavam. Primeiro, ela perguntou onde as crianças encontraram a 

cola, elas responderam que na prateleira. A tinta foi encontrada na estante, o 

apagador no armário, e, por fim, a agenda, na prateleira. Em seguida, a 

professora deu o comando às crianças para que elas copiassem no livro as 

palavras que ela havia escrito no quadro, sem seguir, na verdade, o que o livro 

tinha indicado (ver o comando dado na parte inferior da página do livro 

apresentada adiante). 

 

                                                 
11

Coleção Buriti Mirim: Educação Infantil, Editora Moderna, 2008. 
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A atividade do livro nos pareceu adequada (já que propunha a escrita de 

poucas palavras) e interessante na medida em que atraiu as crianças com a 

brincadeira de esconder os objetos.  No entanto, vimos que elas não foram 

desafiadas a escrever as palavras como propunha o livro. A atividade, portanto, 

foi transformada em cópia de palavras escritas pela professora.  

De fato, nota-se no Quadro 1 que  as atividades nas quais as crianças 

são solicitadas a escrever com base em suas hipóteses parecem ser bastante 

raras. Nos nove dias de observação, em apenas um dia evidenciamos a 

proposta de escrita de palavras pelas crianças. Tratava-se de uma ficha 

elaborada pela professora, na qual as crianças deveriam escrever os nomes 

dos dois personagens que eram primos na história “Pata aqui, pata acolá”. A 

história era conhecida das crianças e elas deveriam escrever os nomes dos 

personagens  “Siriguela” e “Mestre Caranga”  e desenhá-los. Ao solicitar que as 

crianças escrevessem as palavras “do seu jeito”, cabia a professora intervir, 

observando e questionando a escrita das crianças. Ela, porém, simplesmente 
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deixou as crianças escreverem e como a atividade foi proposta no final do 

horário, a mesma acabou sendo enviada para casa. No outro dia, não houve 

uma retomada por parte da professora da escrita das crianças. 

Observamos que era muito comum na prática da professora da sala A1 

que grande parte das atividades iniciadas na sala fossem concluídas em casa, 

como na atividade citada anteriormente e na atividade de identificação de 

palavras dentro de um texto, referida no Quadro 1.  

Nesta última atividade, a professora anunciou às crianças que iria 

realizar a leitura do poema: “Trenzinho do caipira”, de Ferreira Gullar, 

apresentado no livro didático, conforme pode se ver abaixo. 
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Antes de começar a leitura, ela se dirigiu até o quadro e pediu às 

crianças para identificarem qual das palavras que ela escreveu correspondia à 

escrita correta da palavra “trem”. As crianças tinham quatro opções de escolha 

no quadro: “TREI”, “TREN”, “TER” e “TREM”, todas escritas em letra de 

imprensa maiúscula. As crianças indicaram a palavra correta (possivelmente 

por soubessem de cor) e a professora circulou a palavra. 

Ainda antes de dar início a sua leitura,  ela pediu para que as crianças 

ficassem atentas para perceberem a quantidade de vezes que a palavra “trem” 

iria aparecer no poema. Após a sua leitura,  as crianças responderam que 

tinham ouvido a palavra duas vezes. A professora também formulou algumas 

perguntas para as crianças. A primeira delas foi:  “O que é um caipira?” 

Inicialmente, as crianças relacionaram o nome caipira à galinha. Neste 

momento,  a professora interviu explicando que caipira, na verdade, é uma 

pessoa que vive no campo. Em seguida, ela abordou a diferença entre a 

galinha de granja e a galinha de capoeira. A outra pergunta feita para as 

crianças foi:  “Qual personagem do gibi que é um caipira? A professora 

precisou dar pistas como:   “ele usa uma calça azul e uma camisa amarela, fala 

feito um caipira, tem uma namorada, mora numa fazenda”. Finalmente, as 

crianças chegaram aos personagens “Chico Bento e Rosinha”, respondendo a 

pergunta da professora. Como vemos no comando do livro, as crianças 

deveriam procurar a palavra “trem” no poema, mas ao concluir a conversa a 

professora resolveu deixar essa atividade para casa, pois disse que não havia 

mais tempo. 

O mesmo ocorreu com a tarefa do livro exposta a seguir. 
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Tal atividade foi iniciada com um diálogo entre a professora e as 

crianças a respeito do significado da palavra “polegar”. A professora, porém, 

não esperou a resposta das crianças e foi logo explicando que polegar se 

tratava de um dos nomes dos dedos das mãos. Seguindo, “parcialmente” o 

comando do livro, professora falou sobre  as semelhanças entre as histórias do 

Pequeno Polegar e a de João e Maria, ao invés de questionar as crianças 

sobre essas semelhanças ou mesmo outras histórias que conhecessem, como 

sugeria o livro didático. Após essa “conversa” inicial  ela iniciou a leitura da 

história do “O Pequeno Polegar”. A leitura foi bastante interrompida, pois as 

crianças  estavam bem inquietas. Quando, enfim, conseguiu  terminar a leitura, 

a professora se dirigiu ao quadro e perguntou as crianças quais personagens 

tinham aparecido na história e foi  listando os nomes no quadro. 

 Na verdade, o livro pedia que as crianças fizessem elas mesmas essa 

lista. A professora, no entanto, é quem fez a lista, talvez com a intenção de que 
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as crianças copiassem como fez na tarefa do livro a que nos referimos 

anteriormente, em que solicitava-se a escrita dos nomes dos lugares onde 

estavam escondidos alguns objetos. Mais uma vez, a tarefa ficou para casa já 

que segundo a professora as crianças tinham “brincado muito na hora da aula” 

e não daria mais tempo.  

Assim como a atividade de escrita de palavras, a proposta de leitura de 

palavras pelas crianças ocorreu apenas uma vez durante as duas semanas de 

observação (ver Quadro 1).  A professora escreveu em letra de imprensa 

maiúscula no quadro as palavras: CAVEIRA, TUMBA e BALACATUM e 

chamou uma criança para realizar a leitura da primeira palavra. A professora 

marcava com piloto as sílabas e, em seguida, pedia para a criança escrever a 

quantidade de letras da palavra. O mesmo foi feito com as outras duas 

palavras. As três crianças chamadas leram as palavras corretamente. As 

palavras pertenciam a uma parlenda que elas sabiam de cor, porém, a 

professora não apresenta ou sequer menciona a parlenda. Também chama 

atenção o fato da docente não fazer qualquer intervenção durante a atividade. 

Não pergunta, por exemplo, como as crianças conseguiram ler, nem desafia 

outras crianças a ler novas palavras com base nos conhecimentos que já tem.  

Em síntese, como nos mostra o Quadro 1, pode-se dizer que há uma 

diversificação de atividades no eixo da alfabetização nesta sala de EI. Porém, 

as crianças tinham raras oportunidades de realizar tentativas de leitura e de 

escrita de forma mais autônoma, bem como realmente de refletir sobre o 

funcionamento do sistema alfabético de escrita.   

 

 

4.1.3 Atividades de Letramento desenvolvidas na sala A1 

 

Seguindo o roteiro anunciado anteriormente, destacamos no Quadro 2 

as atividades identificadas no eixo do letramento, ao longo de duas semanas 

de observação.   
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QUADRO 2: Atividades de Letramento desenvolvidas pela professora da 

sala A1 (Escola privada/ Educação Infantil) 

 

Atividades/Observações 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Total 

Canto de músicas 

populares (cantigas) 

X X X X X X  X X X 9 

Leitura de poemas e de 

histórias pela professora 

X  X   X  X X X 6 

Manuseio e leitura de 

livros de histórias pelas 

crianças  

 X X  X    X X 5 

Visita à biblioteca da 

escola 

    X     X 2 

Recitação de poema 

pelas crianças 

 X         1 

Recontação oral de 

história pelas crianças 

X          1 

Produção coletiva de 

texto 

     X     1 

Conversa sobre o Dia 

Nacional do Livro  

        X  1 

 

Ao avaliarmos a rotina da sala A1, notamos que o momento reservando 

às canções era algo constante nesta turma, conforme mostra o Quadro 2. As 

crianças apreciavam bastante esta prática que, geralmente, acontecia após o 

recreio, na “hora do relaxamento”, ou, em algumas vezes na roda de conversa, 

no início da manhã. As músicas cantadas faziam parte do repertório tradicional 
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popular, como: “Na loja do mestre André...”, “Boi da cara preta”, “Caranguejo”, 

“A casa”, entre outras músicas.  

A hora do relaxamento mencionada acima envolvia exercícios corporais, 

de respiração e de concentração. Observamos que as crianças se dispersavam 

com muita facilidade nesse momento e, comumente, acabavam brigando, mais 

do que relaxando.   

Como vimos no Quadro 2, a leitura de poemas e de histórias foi a 

segunda atividade com maior ocorrência no eixo do letramento na sala A1. 

Geralmente esta atividade estava associada às tarefas propostas no livro 

didático, como foi o caso da leitura do poema “Trenzinho do caipira” e da 

história do Pequeno polegar, ambas referidas no item anterior.  

Outros momentos de leitura não relacionados ao livro didático também 

foram registrados, como por exemplo, a leitura do poema abaixo, “Meu carrinho 

de lata”, de Edmilson Lima. O texto estava escrito num cartaz com letras de 

imprensa, fixado na parede. 

 

Meu carrinho de Lata 

Pra fazer um carrinho de lata 

não precisa pilha não. 

Basta uma latinha, areia, prego  

e cordão (...) 

 

Após ter realizado a leitura do poema transcrito acima, a professora 

convidou o seu grupo de crianças para ler o poema em voz alta, todos de uma 

vez. As crianças já conheciam o poema de cor e se envolveram com a 

atividade de ler o poema que também estava escrito numa ficha entregue a 

cada uma delas. Vale salientar que a leitura de textos memorizados por 

crianças que ainda não leem convencionalmente também contribui para o eixo 

da alfabetização já que elas podem ir associando o sonoro ao escrito (LEAL e 

MORAIS, 2010). Na situação observada, porém, a professora não desenvolve 
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a atividade perguntando, por exemplo, onde estaria escrito “carrinho de lata” ou 

a palavra “cordão”. Também não sugere uma leitura individual de modo a poder 

avaliar e intervir mais pontualmente e, assim, favorecer o processo de 

alfabetização das crianças. 

Para a segunda proposta de leitura não relacionada ao livro didático, à 

professora leu o poema abaixo que estava registrado em folha de papel que 

havia trazido. 

 

Velhas árvores 

O homem, a fera e o inseto 

À sombra delas vivem, 

Livres da fome e de fadigas, 

E em seus galhos abrigam-se 

As cantigas e os amores das aves tagarelas. 

 

Não houve qualquer exploração do autor, gênero ou suporte. Ao final da 

leitura as crianças foram solicitadas a “desenhar o que entenderam do poema”. 

Porém, elas não pareciam entender o que deveriam fazer.  Na verdade, isso 

não nos surpreendeu, tendo em vista tratar-se de um comando um tanto vago 

diante de um poema que nos pareceu distante das vivências das crianças.  A 

professora, então, acabou sugerindo que as crianças desenhassem árvores e 

aves.  

Outras propostas de leitura foram registradas com livros de história 

trazidos pelas crianças. Nesses casos, a professora apresentava o livro ao 

grupo, realizando a leitura em voz alta e solicitando que emitissem opiniões 

sobre os personagens e enredo. Em síntese, embora a prática da leitura de 

histórias e poemas pela professora tenha sido identificada com certa frequência 

na sala A1, esta não se caracterizava como uma atividade planejada com base 

em uma seleção mais criteriosa do material a ser lido para as crianças, não 

constituindo-se em uma atividade de rotina, conforme tem sido defendido por 
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alguns autores (COLOMER e CAMPS, 2002; BRANDÂO e ROSA, 2010) ao 

discutirem a formação do leitor na Educação Infantil.  

Apesar disso, vimos no Quadro 2, que as crianças tinham livre acesso a 

livros de literatura, sendo uma prática comum na sala A1, o manuseio desses 

livros e tentativas de leitura do acervo da sala pelas crianças. Sempre que 

terminavam alguma atividade a professora sugeria que “lessem” algum livro, 

enquanto ela ajudava outros colegas na conclusão das tarefas.  

Constatamos que esta proposta já havia sido incorporada à rotina das 

crianças que, ao concluir as atividades, imediatamente buscavam os livros. 

Elas, porém, costumavam deixar os livros de histórias espalhados pelo chão da 

sala, exigindo muito esforço por parte da professora para que arrumassem a 

bagunça.  

A prática de letramento descrita acima, somava-se uma visita semanal à 

biblioteca da escola. Neste dia, as crianças folheavam livros de histórias, 

faziam empréstimos com a bibliotecária, assistiam a filmes, participavam de 

contação de histórias, entre outras atividades conduzidas pela professora titular 

da turma. 

Durante as duas semanas de observações evidenciamos apenas um 

momento, de contação oral de história por parte de uma criança que pediu à 

professora para recontar uma história que havia sido lida para ela em casa. A 

professora concordou, demonstrando sensibilidade para a importância desse 

momento, ainda que a proposta de “leitura” e recontação de histórias 

conhecidas por parte das crianças não pareça ser também uma prática de 

rotina na sala A1. 

Presenciamos ainda, uma “conversa” sobre o Dia Nacional do Livro. A 

professora comentou que tal data era comemorada no país inteiro e explicou a 

importância do livro para a vida das pessoas. Mesmo, não havendo, uma 

conversa entre as crianças e a professora, o que, certamente, teria sido uma 

oportunidade muito interessante para ela conhecer melhor seu grupo e sua 

relação com os livros, as crianças ouviram atentas à exposição oral da 

professora, algo pouco comum na sala A1. 
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Por fim, foi registrado um único momento de construção coletiva de 

texto, uma atividade que consideramos muito importante para crianças na 

Educação Infantil, já que: 

 

Ao ver a professora escrevendo textos em diferentes situações, 
as crianças pensam sobre o que a escrita representa e 
constroem conhecimentos que serão mobilizados nos 
momentos em que tiverem que ler ou escrever de forma 
autônoma (GIRÃO e BRANDÃO, p. 123, 2010). 

 

A professora iniciou a proposta mostrando um livro de imagens e 

explicou que as crianças deveriam falar o que estava se passando nas cenas 

para ela tomar nota. Assim, a professora se dirigiu ao quadro e escreveu o 

título da história: LADRÃO DE GALINHA. O livro ficou circulando entre as 

crianças e, no momento, em que o livro chegava na mão de  cada uma, elas 

iam falando o que estavam vendo. A professora escrevia no quadro as falas de 

cada uma e as crianças se mostravam ansiosas na expectativa de chegar a 

sua vez. 

A atividade de escrita coletiva de história nos pareceu muito longa, 

levando um tempo aproximado de 1h e 20 minutos e ainda assim não chegou a 

ser concluída, já que o final da aula estava próximo. Vimos que a professora 

não explicitou aspectos importantes na escrita de qualquer texto, tais como: a 

sua finalidade e para quem seria dirigido (ou seja, qual o seu destinatário). 

Além disso, a própria situação de escrita proposta nos pareceu inadequada. As 

crianças não conheciam a história que deveriam recontar e ao passar o livro de 

mão em mão a própria compreensão do texto deve ter ficado muito 

comprometida. Não é de se estranhar, portanto, que o texto produzido tenha 

ficado um tanto confuso para o leitor que não conhece o livro, como se pode 

ver a seguir:  
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LADRÃO DE GALINHA 

ERA UMA VEZ UMA LINDA CASA COM OS ANIMAIS 

AÍ APARECEU UMA RAPOSA E ROUBOU UMA GALINHA 

OS ANIMAIS FORAM CORRENDO ATRÁS DA RAPOSA PARA SALVAR A 

GALINHA 

A FLORESTA ESTAVA ESCURA, MAS A RAPOSA ENXERGAVA NO ESCURO, 

ENQUANTO A GALINHA DORMIA NOS BRAÇOS DELA. 

A RAPOSA SUBIU NUMA ÁRVORE PARA DORMIR PORQUE ESTAVA CANSADA 

DE CORRER PARA FUGIR DO URSO, DO COELHO E DO GALO. 

AMANHECEU E A RAPOSA ESCALOU UMA MONTANHA, CAVOU NA TERRA 

PARA SE ESCONDER E OS AMIGOS DA GALINHA FIZERAM UMA FOGUEIRA EM 

CIMA DA MONTANHA... 

 

A professora concluiu a atividade fazendo a leitura do que tinham 

conseguido produzir até ali e disse que a finalização do texto ficaria para outro 

dia. Porém, nos quatro dias seguintes a atividade não foi retomada e o texto 

produzido não foi exposto na sala.  

 

4.1.4 O recreio e as brincadeiras na sala A1 

 

Dentre as três escolas observadas nesta pesquisa, a escola a que 

pertenciam às salas A1 e A2 era, sem dúvida, a que possuía o espaço físico 

mais organizado e atraente para as crianças. Com ampla área verde, muitos 

brinquedos adequados à faixa etária dos pequenos, parque de areia e mini-

campo coberto e aberto. 

O recreio durava meia hora e o espaço físico no qual as crianças 

recreavam era de uso exclusivo da EI pela manhã e dos 1° anos do EF à tarde. 

Portanto, o espaço e as opções para brincadeira eram grandes. 
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Vale salientar ainda que na rotina da sala A1, as crianças tinham aulas 

de recreação duas vezes por semana com uma professora específica e um dia 

para recreação aquática, também com uma professora extra.  

Além disso, presenciamos na sala A1, muitos momentos de 

brincadeiras, geralmente, no início do turno. Tais brincadeiras, comumente, 

envolviam cantorias coletivas de músicas populares e as crianças sempre se 

mostravam muito alegres nesses momentos. 

 

4.2 PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E DE LETRAMENTO DESENVOLVIDAS 

NA SALA DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA 

PARTICULAR (SALA A2) 

 

4.2.1 Descrição geral da sala A2  

 

 A sala A2 tinha um quantitativo de 20 crianças matriculadas, todas elas 

frequentando as aulas regularmente. Dentre estas 20 crianças, 11 delas eram 

meninos e nove eram meninas, com média de idade de seis anos e nove 

meses. A sala A2 como um todo era bem mais tranquila do que a sala A1, 

apresentada anteriormente.  

Diferentemente do que foi planejado na pesquisa, apenas cinco crianças 

da sala A2 frequentaram a sala A1, que correspondia a turma da última etapa 

da EI, da escola particular. Tal fato ocorreu porque a escola decidiu distribuir as 

24 crianças que frequentaram a sala A1 no ano anterior pelas cinco salas de 1° 

anos do EF. Com isso, cada sala acabou recebendo em média cinco crianças. 

A coordenação da escola alegou que a divisão das crianças da sala A1 visou a 

ampliação do leque de amigos, bem como fazer com que não houvesse no ano 

seguinte um grupo de “veteranos” ou “donos da situação”, uma vez que a 

escola receberia muitas crianças novatas. Questionamos, porém, se a agitação 

e dispersão observadas na sala A1, não foi, na verdade,  o fator determinante 

para tal decisão, que para as crianças acabou exigindo uma maior capacidade 
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de adaptação. Ou seja, elas mudaram não somente de professora e de 

segmento (da EI para o EF), mas também de turma e de turno, já que nesta 

escola o EF é oferecido somente à tarde e a EI somente pela manhã.  

Apesar de todas as mudanças, a sala A2 tinha um ambiente bem 

adequado para receber as crianças. A sala era colorida e viva, ou seja, repleta 

de muitos textos e desenhos produzidos por elas mesmas e expostos nas 

paredes. Também havia um abecedário com as letras de imprensa e cursiva, 

numerais de 1 a 20, um gráfico dos times de futebol que as crianças torciam, 

desenhos com os nomes dos personagens das tirinhas de Hagar, um 

calendário, um quadro com os nomes das crianças e pequenos poemas e 

textos, como: Borboletas, de Vinícius de Moraes; Chapeuzinho Amarelo, de 

Chico Buarque; O Gato, de Claudio Thebas. Além de textos de domínio 

público: Quem cochicha o rabo espicha e o Sapo no saco. 

A sala A2, ainda, dispunha de estantes com jogos de linguagem e 

matemática, gibiteca, estante de brinquedos e livros de histórias à disposição 

das crianças. Dessa maneira, verificamos que tanto a professora, quanto as 

crianças da sala A2 dispunham de inúmeros apoios pedagógicos que 

facilitavam o trabalho diário, como veremos mais adiante. 

 

4.2.2 Atividades de Alfabetização desenvolvidas na sala A2 

 

Antes do início das atividades, as crianças da sala A2 entravam na sala, 

guardavam suas lancheiras e mochilas em um local determinado, retiravam a 

pasta, o estojo e a tarefa de casa do dia anterior e organizavam tais materiais 

em suas carteiras. Em seguida, se dirigiam ao pátio para brincar até o sinal do 

toque de entrada. 

Diariamente, por volta das 13:20h, era dado o sinal, as crianças 

entravam na sala junto com a professora, sentavam-se em círculo no chão e 

rezavam todos juntos. Quando terminavam a oração, assim como ocorria na 

rotina vivida na EI, geralmente, a professora realizava uma roda de conversa 
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que poderia retomar o final de semana, ou o livro do rodízio lido no final de 

semana ou versar sobre temáticas relacionadas ao conteúdo que estava sendo 

trabalhado. As recomendações em relação à necessidade de um bom 

comportamento também estavam presentes. 

Grande parte das atividades que presenciamos ao longo das duas 

semanas na sala A2 estava relacionada aos temas: Castelos (1a semana de 

observação) e Dinossauros (2a semana de observação), eixos temáticos que 

abordados no livro didático12 adotado para esta turma.  

O Quadro 3, a seguir, destaca as atividades no eixo de alfabetização 

identificadas na sala A2, ao longo de duas semanas  de trabalho.  

 

QUADRO 3: Atividades de Alfabetização desenvolvidas pela professora 

da sala A2 (Escola privada/ 1º ano do EF) 

 

Atividades/Observações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Leitura de enunciados/ 

tópicos e palavras do livro 

didático pelas crianças e 

pela professora 

X X   X X    X 5 

Escrita de palavras ou 

sentenças pelas crianças 

X X  X       3 

 

Escrita de palavras e 

sentenças no quadro pela 

professora, bem como de 

respostas dadas pelas 

X X  X X  X X   6 

                                                 
12

 GESTALDI, M.V.; CORÁ, A.; TONELLO, D.; HURTADO, S. Projeto Buriti. Editora Moderna: São 

Paulo, 2007.  O referido livro foi organizado em três volumes. Os conteúdos disciplinares são abordados 

envolvendo temáticas significativas para as crianças. Ou seja, por meio dessas temáticas, a criança, toma 

contato com as disciplinas, indicadas nos livros: PORTUGUÊS; MATEMÁTICA; CIÊNCIAS, 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA.  
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crianças às perguntas do 

livro didático 

Ditado de palavras X   X       2 

Correção coletiva e 

individual do ditado de 

palavras  

X   X       2 

Ditado de texto     X      1  

Jogos didáticos    X X       2 

Cópia de palavras e de 

tarefa de classe no 

caderno pelas crianças 

X    X   X X  4 

 

 

Como constatamos no Quadro 3 o uso do livro didático nas atividades 

voltadas para a alfabetização era frequente na sala A2. Notamos ainda que o 

uso do livro na rotina das crianças era bem mais presente do que na sala de EI 

da mesma escola. Isso nos parece adequado tendo em vista que no 1º ano do 

EF se espera que as crianças concluam o ano alfabetizadas e, portanto, é 

preciso haver uma maior frequência de atividades voltadas para esse eixo de 

trabalho. 

Das dez observações realizadas na sala A2, em cinco delas, vimos o 

uso do livro didático com uma dinâmica interessante e participativa. Ao longo 

das observações as atividades do livro incluíram a utilização de material 

complementar para abertura da temática (uso de cartaz); proposta de ativação 

de conhecimentos prévios das crianças na abertura das temáticas; leitura dos 

enunciados do livro e textos diversos pelas crianças e professora; atividades de 

exploração da escrita e de interpretação oral e escrita com base no texto. 

Na primeira observação, por exemplo, quando foi iniciado o trabalho com 

a temática castelo, a professora mostrou inicialmente um cartaz, que fazia 
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parte do material complementar do livro didático, com a imagem de um castelo 

medieval. Além de verem o cartaz apresentado pela professora, as crianças 

tinham no livro didático a mesma imagem. A professora, então, iniciou uma 

conversa13 com as crianças sentadas em suas carteiras, explicando que um 

castelo era um tipo de moradia e, em seguida, perguntou: alguém aqui dessa 

sala mora em um castelo? As crianças atentas respondem que não. Uma falou: 

eu moro em prédio! Já outra: eu também! Apenas duas crianças relataram que 

moravam em casa. Depois a professora questionou: e vocês veem castelos 

pelas ruas? Uma criança responde: eu já vi no filme! E quase todas as outras 

crianças acabaram dando a mesma resposta. A professora, então, retomou a 

fala e disse: vocês sabiam que aqui no Recife tem um castelo muito bonito, o 

de Ricardo Brennand? Alguém já foi lá? Apenas uma criança respondeu: eu já 

fui, tia! Tem uma armadura de ferro lá! É a roupa do soldado! A professora 

informou: ... o castelo é um tipo de moradia não encontrado tão facilmente hoje 

em dia e ele era construído com muros tão altos, para proteger as pessoas que 

moravam lá dentro de outros povos invasores!... Vocês sabem o nome do muro 

que envolve o castelo? Uma criança falou: muralha! A professora afirma: muito 

bem, gostei de ver como vocês estão entendendo sobre castelos! 

Por fim, a professora concluiu esse primeiro momento de conversa sobre 

castelos e anunciou que ao longo da Unidade 2 do livro eles aprenderiam sobre 

as pessoas que moravam nos castelos, os tipos de roupas que utilizavam 

nessa época, os meios de transportes, entre outros tópicos.  

Dando continuidade a atividade, a professora solicitou a uma criança 

que lesse o primeiro tópico do livro. Como vimos no Quadro 3, a leitura de 

tópicos do livro didático pelas crianças era comumente solicitada pela 

professora. A criança leu sem dificuldade: Você já ouviu histórias sobre 

castelos com príncipes e princesas, reis e rainhas? Após a leitura, a professora 

interviu: e aí, pessoal? As respostas foram muitas: Branca de Neve!, Cinderela! 

,Shrek! ... 

                                                 
13

 Diante do clima que foi criado, consideramos que teria sido mais interessante propor à formação de um 

círculo com as crianças já que esta configuração nos parece mais adequada para uma conversa. 
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O tópico seguinte do livro foi lido por outra criança, que também leu sem 

dificuldade: Você acha que esses lugares e personagens existiram de 

verdade? As crianças foram bem expressivas nesse momento, respondendo 

com falas e sinais de cabeça afirmativos de que não tinham dúvidas: claro que 

existe, né, tia!  A professora indagou a criança por que ela achava que existia. 

E a criança respondeu: porque tem castelo de verdade, tia!  Minha mãe já foi 

num castelo de verdade! Ela me disse!  

O livro didático também foi utilizado no segundo dia de observação. 

Neste dia, a professora grampeou no livro de cada criança uma folha em 

branco com a numeração 1 e 2, correspondentes às questões lidas pelas 

crianças no dia anterior, comentadas acima.  Após retomar as respostas que as 

crianças haviam dado, oralmente, a docente solicitou que elas escrevessem 

“do seu jeito” suas respostas no papel em branco que havia dado. Enquanto as 

crianças escreviam, vimos que a professora circulava pela sala para orientá-las 

quanto à escrita de algumas palavras e na organização das ideias do que 

queriam dizer. Quando ela percebeu que grande parte das crianças já tinha 

concluído a resposta do tópico, ela tentou entrar em acordo quanto ao que iria 

escrever no quadro. Assim, se dirigiu ao quadro e escreveu a resposta da 

pergunta do livro, construída em conjunto com o grupo. Por fim, solicitou às 

crianças que lessem a resposta que ela havia escrito no quadro. A mesma 

dinâmica de trabalho foi observada em relação ao tópico 2 do livro.  

Destacamos que as crianças da sala A2 não tinham dificuldades em ler 

os comandos do livro ou o que a professora escrevia no quadro. Portanto, no 

início de agosto de 2010, data em que as observações ocorreram, todas as 

crianças da sala já se encontravam lendo e respondendo por escrito as 

atividades do livro com muita facilidade, como veremos a seguir.  
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Enquanto as crianças trabalhavam com o livro didático, a professora 

costumava circular pela sala para verificar se as crianças estavam no caminho 

certo, e aproveitava para dar o visto em quem já tinha concluído a tarefa. 

Dessa forma, ela acompanhava mais de perto as crianças e, ao mesmo tempo, 

não tinha que parar em outros momentos da aula para atualizar as correções. 

As crianças da sala A2 também eram solicitadas a escrever palavras em 

outras situações além do livro didático. Na 1ª e 4ª aula, por exemplo, 

observamos momentos de ditado de palavras. Vejamos a fala da professora ao 

introduzir a atividade:  
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olha só, pessoal, essas palavras que eu vou dizer pra vocês 
foram retiradas do livro! Eu escolhi elas porque ao longo desta 
unidade vocês vão escrever bastante essas palavras! (as 
palavras estavam relacionadas ao tema castelos). Quando tia 
(...) falar a palavra, vocês vão tentar escrever do jeito que 
vocês souberem, mas vocês vão ter que pensar na palavrinha, 
tá certo! Porque eu vejo que muita gente aqui acaba 
escrevendo sem pensar nos pedacinhos da palavra pra 
terminar logo! 

  
Assim, foram ditadas as seguintes palavras: “castelo, rei, rainha, torre, 

guarda, armadura, escudo, cavalo, salão e trono.” Notamos que ela ditava cada 

palavra pausadamente, de maneira que as sílabas acabavam sendo marcadas 

oralmente. Quando ditou a palavra castelo, por exemplo, a professora falou: 

cas- te-lo! Olha só pessoal, cas-te-lo, têm quantas sílabas? Tentem se lembrar 

das letras de cada sílaba, tá certo! Percebemos também que a professora 

contava com os dedos os números de sílabas de cada palavra ditada e 

circulava pela sala para ver como as crianças estavam escrevendo. Em 

seguida, anunciava a palavra seguinte. Mais uma vez, constamos que as 

crianças não sentiam dificuldades e cometiam pequenos erros de escrita.  

A atividade do ditado iniciou por volta das 14:21h se encerrou às 15:00h, 

incluindo a correção coletiva das dez palavras ditadas. Para a correção, a 

professora se dirigiu ao quadro e foi escrevendo cada palavra do ditado 

pedindo às crianças que prestassem atenção: Qual foi a primeira palavra, 

pessoal? Eu vi que muita gente engoliu a letra “s” de “cas” e escreveu catelo, 

mas olha só como é que se escreve a palavra castelo! A professora escreveu 

no quadro tanto a palavra “catelo”, como castelo. Em outro momento da 

correção ela diz: 

  

Na palavra torre, pessoal, eu vou escrever com um “r” ou com 
dois? O “r” é dobrado, né! Se eu escrever com um “r” só, vai 
ficar “tore”... A palavra guar-da, prestem atenção no “guar”, 
qual é a letra que aparece aí no final? Se não tiver o “r” no final 
fica “gua”, que é diferente, né!... Teve muita gente que 
escreveu secudo ao invés de escudo, prestem atenção que o 
“s” vem depois da letra “e” e não antes...(PROFESSORA DA 
SALA A2) 
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 Consideramos interessante a proposta de corrigir o ditado coletivamente, 

porém, salientamos que a participação das crianças poderia ser mais 

incentivada, já que elas poderiam ser estimuladas a tentar descobrir seus 

próprios erros ou os erros dos colegas, principalmente, considerando que o 

nível da turma como um todo era bastante elevado e todas elas já dominavam 

a base alfabética da escrita. 

Além de realizar a correção coletiva das palavras do ditado no quadro, a 

professora também chamou todas as crianças individualmente para dar o visto 

nos cadernos. Neste momento, foi interessante notar sua preocupação em 

perguntar a cada criança qual tinha sido a palavra que ela achou mais difícil e 

por quê. Isto, possivelmente, pode dar a professora elementos para sua 

avaliação e planejamento. Enquanto fazia esse contato individual, as demais 

crianças desenhavam as figuras correspondentes às palavras ditadas. 

 Como foi dito, na 4ª observação também presenciamos a realização de 

ditado de palavras, palavras estas que a professora já tinha cantado num jogo 

de bingo e que estavam relacionadas ao contexto escolar. A proposta do ditado 

foi diferente da anteriormente observada. Dessa vez, ela listou no quadro os 

números de um a cinco e para cada número desenhou uma figura (lápis, cola, 

tesoura, régua e caderno).  

A professora desenhou uma figura por vez e deu um tempo para as 

crianças tentarem escrever as palavras. Depois de desenhada todas as figuras, 

a professora se dirigiu até o quadro e mostrou as crianças como se escrevia 

cada palavra. Mais uma vez, ressaltamos a possibilidade de ir além desse 

modo mais transmissivo de correção.  

Por fim, assim como fez na atividade de ditado anterior, a professora 

chamou as crianças individualmente para dar o visto nos cadernos. Conforme 

constatamos em sua fala essa retomada individual era, de fato, um momento 

de avaliação:  

 

Gosto de fazer ditados para ver como as crianças estão 
evoluindo. É muito gratificante como professora ver a evolução 
da sua turma. No início a gente fica tão preocupada! Meu Deus 
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será que eles vão chegar lá! Mas no final dá tudo certo! Essa 
minha turma foi assim! No início era uma agonia, muitos não 
conseguiam entender direito as tarefas, mas com o tempo tudo 
foi se normalizando...(PROFESSORA DA SALA A2) 

 

 

Como vemos no Quadro 3 o ditado de texto também esteve presente na 

prática da professora da sala A2, na 5ª aula. Primeiramente, a professora foi ao 

quadro e escreveu o título da história para as crianças copiarem: “A princesa 

Aurora”. O texto tinha relação com à temática castelos e com a apresentação 

da história da Rosa Juvenil que as crianças da sala A2 fariam na semana do 

folclore. A professora realizou o ditado falando uma palavra por vez, 

enfatizando o uso da letra maiúscula o espaço entre as palavras. O texto ditado 

foi o seguinte: 

Era uma vez um rei que morava com sua filhinha num lindo castelo que 

ficava numa montanha. O rei se chamava Ricardo. A princesa se chamava 

Aurora, ela era bonita como uma rosa. Um dia uma bruxa adormeceu Aurora... 

Embora a atividade tenha durado 35 minutos, o texto não foi concluído, 

pois chegou a hora do recreio e a professora avisou que retomaria a atividade 

outro dia. O ditado do texto, porém, não foi retomado nos dias seguintes, pelo 

menos até o final do período de observação.     

Como de costume, durante o ditado, a professora circulou entre as 

crianças. Segundo ela, o ditado do texto, assim, como o ditado de palavras 

servem para avaliar as crianças. Assim diz a professora: eu optei em realizar 

este tipo de atividade para ter mais respaldo na elaboração dos relatórios de 

acompanhamento dos alunos no trimestre.  

Porém, cabe perguntar qual o sentido de um ditado de texto para as 

crianças? Embora elas aceitem a proposta sem protestar vimos que a atividade 

foi bastante longa e o texto quase não saiu do seu início. Não seria mais 

produtivo e interessante para as crianças envolvê-las em atividades de escrita 

mais significativas? Além disso, consideramos que a avaliação da escrita das 

crianças pode ser feita em muitos outros momentos, em especial, nas 

atividades individuais de produção de textos que, na verdade, também foram 
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propostas pela professora. Tais atividades serão discutidas no item seguinte 

que trata do trabalho no eixo do letramento ainda que, como sabemos, a 

produção escrita de textos tanto individual como coletivamente não se restringe 

a este eixo pedagógico.  

No Quadro 3 estão registrados ainda alguns momentos de cópia durante 

as duas semanas de trabalho observadas, porém, as cópias não envolviam 

textos longos: se limitaram ao cabeçalho (1ª, 5ª, 8ª e 9ª observações), aos 

títulos de histórias (5ª e 8ª observações) ou a determinadas palavras (1ª 

observação). Na 9ª observação, por exemplo, as crianças realizaram uma 

atividade de classe no caderno que, na verdade, não havia sido planejada. A 

atividade foi feita no lugar da aula de Educação Física por conta da ausência 

da professora. Na atividade as crianças foram solicitadas a copiarem algumas 

perguntas que deveriam ser respondidas por elas mesmas. As perguntas eram 

de ordem pessoal, como: Escreva seu nome completo; Faça o seu autorretrato; 

O que você mais gosta de fazer? Qual o seu lugar favorito? Com quem você 

gosta de brincar? Percebermos o empenho das crianças na realização desta 

atividade e seus esforços na tentativa de escreverem as respostas por si 

próprias. 

Finalmente, presenciamos algumas propostas interessantes de jogos 

voltados para a apropriação do sistema de escrita. Foi o caso da “corrida das 

palavras”, jogo proposto na 3ª observação. O momento foi muito divertido. A 

professora dividiu a sala em dois grupos, com dez crianças em cada um e 

explicou a brincadeira: eu vou dizer uma letra e quem estiver na vez, vai correr 

e escrever uma palavra que comece com a letra que eu disse, aqui nessa 

folha! Na divisão dos grupos, a professora tentou distribuir as crianças de modo 

que um grupo não ficasse mais forte que outro.  

Com os dois grupos enfileirados e distantes da folha, a professora dizia 

uma letra de cada vez, as crianças corriam e escreviam as palavras na folha. A 

atividade durou aproximadamente 20 minutos e abaixo estão as palavras 

escritas pelos dois grupos: 
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No final da brincadeira, a professora leu as palavras que as crianças do 

grupo A e B escreveram, e destacou que os dois grupos foram campeões, 

porque todas elas conseguiram escrever uma palavra. 
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Outro jogo igualmente apreciado pelas crianças foi o bingo de palavras, 

que aconteceu na 4ª observação.  A professora iniciou a proposta, dizendo:  

O bingo que eu vou fazer vai ser diferente, diferente porque 
não é de números, mas de palavras! Quando eu falar à palavra 
que vai sair de dentro deste saquinho, vocês vão procurar a 
palavra na cartela de vocês e vão pintar a palavra! Tá certo! 
(PROFESSORA DA SALA A2) 
 
 

As crianças vibraram e afirmaram que tinham entendido a atividade. 

Cada criança recebeu uma cartela, contendo 12 palavras relacionadas ao 

contexto escolar (por exemplo: cadeira, borracha, farda, caderno, estojo, 

lancheira, entre outras). As palavras estavam escritas tanto em letra bastão, 

quanto em letra cursiva.  

Após dizer a palavra sorteada, a professora esperava um pouco para ver 

se as crianças conseguiam encontrá-la na cartela. De modo geral, elas quase 

não apresentaram dúvidas, mas quando isso acontecia, a professora se dirigia 

até a criança e dava algumas dicas: qual a letra que começa a palavra que eu 

falei? Na sua cartela tem alguma palavra que comece com essa letra? Vamos 

pensar como se escreve essa palavra? 

Em suma, como é possível perceber as crianças da sala A2 eram muito 

participativas e respondiam com interesse as atividades de leitura e escrita 

propostas. Porém, temos a sensação de que o potencial do grupo poderia ser 

melhor aproveitado. Como foi dito, todas as crianças já liam no início do 2º 

semestre e, nesse sentido, as atividades propostas tanto no livro ou fora dele 

poderiam ser mais desafiantes. 

Apesar dessa ressalva, vale destacar a boa organização e condução do 

grupo pela professora.  As crianças tinham uma rotina bem estabelecida e, 

pareciam bem adaptadas, integradas com os colegas, enfim, pareciam felizes 

com a chegada ao EF.  

Também observamos que a professora tinha um relacionamento bem 

amável com seu grupo, embora fosse exigente na apresentação e organização 

das atividades das crianças, além de sempre deixar claro para a turma o que 

podia ou não ser feito na sala. 
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4.2.3 Atividades de Letramento desenvolvidas na sala A2 

 

A seguir, analisaremos as atividades do eixo do letramento identificadas 

no decorrer de duas semanas de observação na sala A2. O Quadro 4, abaixo, 

sintetiza essas atividades.  

 

QUADRO 4: Atividades de Letramento desenvolvidas pela professora da 

sala A2 (Escola privada/ 1º ano do EF) 

 

Atividades/Observações 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Total 

Leitura de histórias pela 

professora  

X    X X    X 4 

Leitura de texto pela 

criança 

    X      1 

Rodízio de livros X    X X    X  4 

Canto de músicas    X X      2 

Apresentação pela 

professora do gênero 

entrevista e do suporte 

dicionário  

X X         2 

Leitura de uma 

reportagem pela 

professora   

         X 1 

“Produção de texto 

coletivo”  

       X   1 

Produção de texto pelas  X     X    2 
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crianças  

Filme       X     1 

  

Como é possível ver no Quadro 4, entre as atividades mais diretamente 

relacionadas ao eixo do letramento, aquela que mais esteve presente na rotina 

das crianças foi a leitura ou contação de história pela professora. As quatro 

situações desse tipo envolveram tanto a leitura de textos do livro didático, como 

a leitura de livros avulsos, como ocorreu na 6ª e 10ª observações.  

Assim, por exemplo, na 1ª observação a professora leu a história “A 

roupa nova do rei”, retirada do livro didático dentro do tema castelos, tópico 

central daquela unidade. Durante a leitura a professora explicou às crianças o 

significado de algumas palavras, como: tecelão, túnica e tear, sem primeiro 

perguntar as crianças ou esperar que elas perguntassem, caso sentissem 

necessidade. Ao longo da leitura, ela fazia algumas perguntas de previsão 

sobre o texto e as crianças davam palpites coerentes, ficando bastante 

curiosas para saber o final da história.  

Outro momento de leitura de histórias do livro didático ocorreu na 5a 

observação. Na verdade, o texto era um fragmento da história “A roupa nova 

do rei”. Após ler o texto na página 71, ela seguiu com a atividade de 

interpretação proposta no livro didático, apresentada a seguir:  
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Ao fazer a leitura, nota-se que a professora tinha a intenção de 

aproveitar a atividade para trabalhar a apropriação da escrita e não apenas a 

compreensão das crianças. Para isso pedia às crianças que tentassem 

acompanhar sua leitura marcando as palavras que ela lia com o lápis ou com o 

dedo. Assim, leu pausadamente cada palavra do texto de modo que as 

crianças pudessem acompanhar a sua leitura com mais facilidade. 

Posteriormente, ela leu o enunciado da questão e perguntou as crianças se o X 

deveria ser marcado no primeiro ou segundo quadrado. Como já conheciam a 

história, elas logo se manifestaram. Uma das crianças falou: o rei queria saber 

quem era inteligente!  A professora, então, orientou as crianças da seguinte 

forma: quem achar que o rei estava interessado em saber quem era burro ou 

inteligente vai marcar o primeiro quadrinho! Quem acha que o rei queria ajudar 

os tecelões marca o X no segundo quadrinho! As crianças comentaram: é o X 

no primeiro, né, tia? É o primeiro quadrinho! No primeiro! Verificamos que as 

atividades foram realizadas pelas crianças com entusiasmo e curiosidade, elas 
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ficavam bem ansiosas pela resposta da professora para confirmar as 

respostas. Porém, vemos que não houve, propriamente, uma discussão sobre 

o texto e o estímulo a construção de sentidos. No texto fica implícita a falta de 

inteligência do rei que cai na conversa dos tecelões. Assim seria interessante ir 

além das perguntas do livro e questionar as crianças, por exemplo, se dar 

dinheiro aos tecelões poderia ser considerada uma boa decisão do rei.   

A falta de problematização por parte da professora das atividades de 

interpretação de texto propostas no livro também foi observada na atividade 

seguinte que solicitava a leitura de uma tirinha (ver a atividade do livro 

apresentada abaixo).  

Como se pode ver, a atividade pedia que as crianças fizessem a leitura 

de um texto não verbal e as perguntas propostas no livro se restringiam  à 

questões literais, facilmente, extraídas pela observação das ilustrações. Mais 

uma vez as crianças não tiveram dificuldade. A professora leu cada pergunta e 

deu um tempo para que elas tentassem responder sozinhas, depois disso, ela 

deu a resposta correta.  
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Como foi dito anteriormente, ao longo do período de observação, a 

professora também leu livros avulsos trazidos pelas crianças. As crianças se 

interessavam bastante em conhecer os livros trazidos pelos colegas. Um dos 

livros trazidos foi “Almanaque” de Ruth Rocha. O livro continha jogos, 

brincadeiras, parlendas, charadas, fatos históricos, canções, experiências 
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científicas, piadinhas, entre outros. A professora leu alguns trechos do livro 

numa roda com as crianças sentadas no chão. A leitura deste livro despertou 

bastante interesse no grupo, todas as crianças estavam muito curiosas e 

atentas. A professora também formou uma roda no chão para ler o livro 

“Dragões” de Step Inside. O livro foi muito apreciado pelo grupo de crianças. 

Elas falavam o tempo inteiro: Eu já vi um dragão! Ele era muito brabo... Tia, é 

verdade o que tem nessa história, que o dragão e dinossauro se parecem?... 

Dragão não existe não, ele é de mentirinha, minha mãe me disse... 

A professora aproveitou a história para retomar o tema dos castelos e 

finalizou dizendo:  

 

Eu não posso afirmar o que esse livro está dizendo, tá pessoal! 
Eu não tenho certeza se os dragões são mesmo parentes dos 
dinossauros! Tem gente que acredita... tem gente que não 
acredita... Vocês que vão decidir... Cada um pode acreditar no 
que quiser... (PROFESSORA DA SALA A2) 

 

 

Apesar da leitura de histórias ter sido a atividade de letramento com 

maior ocorrência, consideramos que essa prática deveria ser bem mais 

frequente e planejada. Após as leituras observou-se, por exemplo, pouco 

investimento da professora na exploração do que havia sido lido por meio de 

perguntas de compreensão, algo fundamental para a formação de leitores, 

conforme argumentam Brandão e Rosa (2010).  

Na 2ª observação, por exemplo, em que a história A roupa nova do rei, 

lida no dia anterior, foi retomada, a professora fez as seguintes perguntas: qual 

o nome da história lida?, o que é um título?, do que o rei gostava?, o que um 

tecelão faz?, os tecelões da historia eram legais? As perguntas formuladas 

para as crianças não geravam, portanto, maiores discussões ou reflexões. 

Além disso, cabe lembrar que os livros que despertaram grande interesse das 

crianças não foram trazidos pela professora, mas sim pelas próprias crianças.  
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Felizmente, as crianças, ao que parece, tinham acesso a bons livros 

dentro e fora da escola, pois a prática de rodízio de livros do acervo da sala 

funcionava regularmente, com empréstimos ocorrendo sempre às sextas-feiras. 

Conforme orientação da professora, os livros deveriam ser lidos no final de 

semana e serem trazidos na segunda-feira. Algumas vezes as crianças tinham 

liberdade para escolherem o livro que quisessem. Em outros casos, a 

professora indicava um mesmo livro que deveria ser lido por todos os meninos 

e outro que deveria ser lido pelas meninas, isto era possível porque alguns 

livros tinham em quantidade para todas as crianças.  Além disso, em outros 

momentos a professora também realizava sorteio dos livros, ou ainda uma 

criança indicava o livro que ela havia lido para outro colega. 

Para esse momento de escolha dos livros as crianças eram organizadas 

em círculo, sentadas no chão e quando o livro era escolhido, ela fazia o registro 

do empréstimo. Antes, porém, perguntava se a criança já havia lido aquele livro 

e o empréstimo só era feito se a criança tivesse devolvido o livro da semana 

anterior. Ainda na roda, as crianças eram orientadas pela professora quanto ao 

manuseio correto e cuidado com os livros, uma vez que na semana seguinte 

eles estariam com outras crianças. 

A retomada dos livros lidos no fim de semana ocorria sempre nas 

segundas-feiras. A professora perguntava a cada criança se ela leu só ou com 

alguém? Se a história foi difícil ou fácil de ler?  Qual parte que mais gostou? O 

que aprendeu com aquela história? A professora ainda propunha à criança a 

realização de uma breve exposição oral da história que leu.  A atividade de 

rodízio de livros tinha duração média de 30 minutos, tanto para os 

empréstimos, quanto para a socialização das histórias lidas. 

Além de histórias e dos diversos gêneros textuais contidos no 

Almanaque de Ruth Rocha comentado anteriormente, a professora também leu 

uma reportagem na 10ª observação. O texto foi trazido por uma das crianças. A 

reportagem falava que na França estavam tentando construir um castelo sem 

usar a tecnologia atual, mas, sim, a forma como se construía antigamente.   
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Sentados na roda, no início da aula, a professora leu, então, a manchete 

da reportagem e, em seguida, anunciou o nome do jornal de onde foi extraída, 

fez a leitura buscando resumir o assunto tratado no texto.   

Nesta atividade ressaltamos o fato da professora ter incorporado de 

forma positiva a reportagem trazida pela criança, bem como percebemos a 

atenção do grupo diante dos seus comentários. De fato, ficou evidente que o 

tema castelos tinha motivado bastante as crianças. Porém, vale destacar o 

estilo transmissivo da professora que ao invés de formular perguntas e 

estimular a discussão, tende a dar “explicações” e a falar mais do que a escutar 

o que as crianças tem a dizer.   

Um ponto que merece ser mencionado é a ausência de qualquer 

trabalho de reflexão sobre as características linguísticas ou sócio-discursivas 

dos gêneros com os quais as crianças tiveram contato, seja com a reportagem, 

lida na verdade, por acaso, já que foi trazida por uma das crianças ou mesmo 

com as histórias, gênero lido com maior freqüência, tanto pela professora, 

como pelas crianças. Vemos no Quadro 4 que o gênero entrevista também foi 

abordado no período de observação, assim como foi explorada a função do 

dicionário. Entretanto, também nesses casos não houve um trabalho na direção 

apontada acima. Na verdade, tratavam-se de atividades do livro didático que 

foram passadas para a casa e que na explicação das propostas do livro, a 

professora julgou necessário acrescentar algumas informações extras. 

Assim, a partir da atividade de entrevista (1ª observação) proposta no 

livro, a professora deu a seguinte explicação às crianças:  

 

Vocês sabem o que é uma entrevista? Entrevista é um tipo de 
conversa entre entrevistador e entrevistado. Entrevistador é a 
pessoa que faz as perguntas, entrevistado é a pessoa que 
responde as perguntas. Pois bem, vou querer que vocês façam 
isso em casa... Vocês vão entrevistar algum adulto, pode ser o 
pai, a mãe, a avó, quem vocês quiserem... nessa folha vocês 
vão escrever o nome da pessoa, depois vão perguntar se ela já 
entrou num castelo? Onde? O que a pessoa achou mais 
interessante? No final, vocês vão perguntar a pessoa 
entrevistada se ela já ouviu alguma história ou assistiu algum 
filme sobre castelos, rainhas ou reis... (PROFESSORA DA 
SALA A2) 
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A professora recomendou que as crianças deveriam tentar escrever as 

respostas dos entrevistados. Caso não conseguissem fazer sozinhas poderiam 

pedir a ajuda de um adulto. Neste ponto, a professora esclareceu que existe a 

entrevista oral, que segundo ela, é aquela que o entrevistador não precisa 

escrever o que a pessoa responde (como as entrevistas de programas e jornais 

televisivos) e as entrevistas nas quais temos que ler as perguntas e respostas 

do entrevistado, muito comum em revistas e na coluna dos jornais sobre os 

artistas.  

Na 2ª observação, a professora também fez uma breve exposição do 

que seria um dicionário, como ele deve ser utilizado e a questão da ordem 

alfabética das palavras. Na atividade proposta na ficha xerocada as crianças 

teriam que pesquisar e escrever o significado das palavras: tear e tecelão. A 

professora também lembrou que tais palavras apareceram na história “A roupa 

nova do rei”.  

Como é possível ver no Quadro 4, os  momentos de descontração e 

alegria por meio de cantorias coletivas também se fizeram presentes na sala 

A2, porém, estes se tornaram bem mais raros na passagem para o EF. 

Enquanto na EI era uma prática diária (ver Quadro 2), no 1º ano do EF estes 

ocorreram em apenas dois momentos. Em um deles, por exemplo, (4ª 

observação), as crianças se divertiram muito, cantando e dançando a música 

“Fui visitar minha tia em Marrocos”, fazendo os gestos que a música solicitava.  

Na 5ª observação, as crianças conheceram a música folclórica “A Rosa 

Juvenil”. A professora apresentou a música às crianças e rapidamente elas 

aprenderam a letra. Após escutarem a música, a professora realizou um sorteio 

dos personagens que cada criança iria representar na semana do folclore. As 

crianças ficaram bem eufóricas com o sorteio e, em seguida, a professora 

iniciou o ensaio da apresentação ao som da música. 

Voltando ao Quadro 4, vemos que na 6ª observação as crianças 

assistiram a um filme sobre dinossauros.  O trabalho iniciou com uma breve da 

exposição oral da professora: agora iremos iniciar os estudos de um novo 

tema: dinossauros! Vocês sabiam que dinossauros são animais extintos! Eles 
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não existem mais! Vou colocar pra vocês o filme, “Em Busca do Vale 

Encantado”, para ajudar vocês a entender um pouco mais sobre a vida dos 

dinossauros!  

Antes de iniciar o filme a professora ainda mostrou um cartaz com 

figuras de vários dinossauros e perguntou: e aí pessoal! Vocês já ouviram falar 

sobre algum destes animais? Onde? As crianças pareceram muito empolgadas 

com o tema: tia, eu conheço o Tiranossauro Rex! Após uma conversa animada, 

ela mostrou outros dinossauros do cartaz e falou seus respectivos nomes.  

Após o filme, houve ainda mais um momento de conversa sobre as 

principais características dos animais vistos no filme, fatos ocorridos e a parte 

que elas tinham gostado mais. A atividade completa durou em torno de 40 

minutos aproximadamente. Consideramos que a inserção de filmes sobre 

temas que estão sendo enfocados na sala é algo positivo, pois proporciona o 

contato da criança com outras formas de linguagem, além de ampliar seus 

conhecimentos sobre o tema, facilitando a geração de conteúdos para a 

produção de textos escritos, tópico que será comentado a seguir. 

 Como vemos no Quadro 4 estão registradas três atividades de produção 

de textos o que seria um número muito bom considerando as dez aulas 

observadas. Porém, o encaminhamento das propostas de escrita se mostrou 

com alguns problemas de ordem conceitual e metodológica.  

Como se vê no Quadro 4, a produção de texto coletivo tem aspas 

porque ao nosso ver, a  atividade ficou mais próxima de um “ditado de texto14”. 

Assim, a professora não anunciou claramente qual a finalidade do texto, o 

gênero textual que seria apropriado, bem como possíveis destinatários para o 

texto produzido. Explicitou, simplesmente, que fariam um “texto coletivo” 

referente ao trabalho que estava sendo realizado, se dirigiu até o quadro e 

pediu às crianças que copiassem o título do texto dado por ela própria: Os 

dinossauros. A partir daí, ditou para que as crianças escrevessem no caderno o 

que seria a primeira frase do texto: “Nosso projeto neste semestre será sobre 

os dinossauros”. Em seguida, a professora perguntou: o que vocês já 

                                                 
14

 Vale lembrar que uma atividade desse tipo foi discutida anteriormente quando tratamos das propostas 

no eixo da alfabetização.   
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aprenderam sobre dinossauros? Uma criança respondeu: Nós assistimos um 

filme sobre a vida dos dinossauros. A professora falou: então vocês vão 

escrever isso que X falou! “Nós assistimos um filme sobre a vida dos 

dinossauros.” Em seguida, a professora perguntou: e depois do filme, o que 

fizemos na sala? Como vamos terminar essa história se não temos informação 

suficiente para escrever uma história15 sobre dinossauros? Então ela sugeriu 

que as crianças escrevessem: Nós ainda vamos continuar a estudar sobre os 

dinossauros. A atividade durou em torno de 30 minutos. Segue o texto 

produzido: 

 

Os dinossauros 

Nosso projeto neste semestre será sobre os dinossauros. Nós 
assistimos um filme sobre a vida dos dinossauros. Nós ainda vamos continuar 
a estudar sobre os dinossauros. 

 

Como vimos, a professora não funcionou como escriba, escrevendo o 

texto no quadro. Ao contrário, as próprias crianças escreviam no caderno o que 

era dito oralmente por ela, também não houve discussões sobre o que dizer e 

como dizer, características da atividade de escrita coletiva. Por esse motivo, 

reafirmamos que a atividade ficou mais próxima de um ditado de texto do que 

de uma produção coletiva de texto.   

Mais duas atividades de escrita de texto foram propostas (na 2ª e 7ª 

observações). No primeiro caso, aproveitando-se da temática que estava 

sendo trabalhada, a professora propôs que produzissem uma história 

relacionada ao tema castelos. Ela entregou, então, uma folha para cada 

criança e solicitou que escrevessem seu nome e a data. Em seguida, enfatizou 

que na história que as crianças iriam inventar, teria que aparecer alguns 

personagens, como rei, rainha e castelo, mas elas estavam livres para 

acrescentar outros personagens, se quisessem.  

Na folha que a professora entregou a cada criança, tinha uma linha 

destacada, no qual ela orientou as crianças, que escrevessem o título da 

                                                 
15

 Como vemos a professora fala de “história”, mas no início da atividade, anuncia que irão escrever um 

texto com informações sobre o que foi aprendido sobre o tema. 



108 

 

 

história que elas inventaram. Ela ainda informou que o início das frases e os 

nomes das pessoas da história eram para ser escritos com letras maiúsculas. 

Vale notar que não foi explicitado se as histórias seriam lidas por alguém ou se 

comporiam um livro ou teriam outro destino, elementos que provavelmente 

dariam mais significado à atividade. 

Apesar disso, as crianças se esforçaram bastante na produção das 

histórias. Enquanto elas escreviam, a professora tentava orientá-las. 

Percebemos que duas crianças tiveram mais dificuldades, pois escreveram 

frases soltas. Neste caso, a professora orientou as crianças, explicando que 

uma história teria que ter um fato, um acontecimento. Além disso, levantou 

algumas perguntas na tentativa de ajudá-las de modo mais concreto: como se 

começa uma história? Vamos tentar escrever, então! Essa história se passa 

onde? Quem mora no castelo? Observamos que ao final do trabalho, as duas 

crianças conseguiram escrever uma história, mesmo que simples.  

A outra situação de produção de texto (7a observação), envolveu a 

escrita de um relato16 e durou em torno de 1  hora e 40 minutos. As crianças 

foram solicitadas a dar sua opinião sobre quais tinham sido as aprendizagens e 

experiências mais significativas desenvolvidas no primeiro e segundo 

trimestres.  

O texto iria compor a pasta de avaliação de desempenho das crianças 

no trimestre e poderia ser lido pelos pais das crianças, porém, a professora não 

aproveitou para explicitar esse fato, o que poderia ter dado mais sentido a 

escrita e estimulado o trabalho de revisão textual.  

A professora orientou as crianças no sentido de que os relatos deveriam 

responder a pergunta: o que vocês mais gostaram de aprender neste 

semestre? A professora foi até o quadro e escreveu alguns títulos para os 

relatos, como: “Minhas atividades” e “Eu aprendi”. Em seguida, escreveu 

algumas sugestões para ajudar as crianças a iniciar o texto: Eu gostei de 

conhecer... Eu gostei de aprender sobre...  

                                                 
16

 Na verdade, a professora refere-se ao texto como “história”, porém, com base no comando para a 

escrita que ela dá em seguida, o texto se aproximava mais de um relato de experiências ou mesmo de um 

texto opinativo. 
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A atividade iniciou às 13:35h e as crianças estavam muito concentradas 

e empolgadas.  Constantemente, pediam ajuda a professora para escrever 

algumas palavras: tia, como é que escreve queimado? Tia, como é jogos 

recreativo? Tia, escreve pra mim feirinha! Antes de escrever as palavras no 

quadro, a professora sempre perguntava as crianças, como era a escrita da 

palavra, com qual letra começava, quais as sílabas da palavra e, assim, por 

diante.  

No entanto, a professora percebeu que muitas crianças escreveram 

apenas uma frase, talvez tentando responder a pergunta colocada por ela 

própria quando propôs a atividade. A professora, porém, interveio:  

 

Então quer dizer que com uma frase eu posso dizer tudo o que 
eu aprendi em seis meses? É muito pouco, né! Cada um vai 
tentar escrever a sua história! Vai parar um pouquinho e passar 
para o papel as ideias! Eu sei que é difícil, mas eu vou ajudar 
todo mundo, tá ok! (PROFESSORA DA SALA A2) 
 

 

A professora decidiu ler para as crianças, alguns dos textos produzidos: 

Olha só, vou ler a história de X: “No meu colégio todo dia eu rezo com meus 

amigos no círculo.” Muito bem! Mas só faz isso? Vamos tentar escrever mais 

alguma coisa? Já é um bom começo! 

A professora também leu outro texto: “Eu gostei de estudar sobre os 

castelos. Os castelos têm muralhas, torres, catapultas e canhões.” A 

professora, então, falou: Adorei! Você agora pode completar e escrever o nome 

das pessoas que moravam no castelo! Depois a gente continua, tá certo! 

No geral, percebemos que a primeira parte de elaboração do texto foi 

mais fácil para as crianças, porém, continuar escrevendo era, sem dúvida, algo 

muito mais trabalhoso, tanto para as crianças, quanto para a professora que 

insistiu para que as crianças colocassem mais informações no texto: Não 

vamos escrever só sobre castelos, tá! Vocês lembram que nós já aprendemos 

também outras coisas: sobre brincadeiras e brinquedos de criança, sobre os 

times de futebol que vocês torcem, sobre os países da Copa do Mundo... Uma 
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criança comentou: E Hagar também! E a professora continua: Nós vimos que 

Hagar é um personagem das tirinhas de jornais. Quais são esses jornais? (...) 

Após essa fala, a professora recolheu os textos das crianças, em 

seguida, se dirigiu ao quadro e escreveu dois textos, inventados por ela:  

 

Texto 1 

Gostei de estudar. 

Eu gostei de brincar. 

Eu gosto de jogar. 

Gostei do queimado. 

Texto 2 

Eu estudo no Colégio XXX. No meu colégio 
tenho muitos amigos. Lá brincamos no 
recreio, jogamos queimado e aprendemos 
várias coisas: como é a vida nos castelos, 
sobre a Copa do Mundo de 2010 e muito 
mais. É muito bom ser estudante. 

  

Depois de escrever os dois textos a professora realizou a leitura de 

ambos e disse: olha só! A maioria de vocês escreveu o texto desse jeito aqui! 

(apontando o texto 1). Mas qual a melhor história de ser ouvida? Uma criança 

respondeu: a segunda! Por que a segunda? Perguntou a professora. A criança 

falou: porque tá falando mais coisa, tia! A professora finalizou: Esse segundo 

texto está mais organizado, têm mais informações! Vocês terão a oportunidade 

de refazer o texto de vocês, mas em outro dia. Tá certo! 

Diante desta atividade, temos a impressão de que a professora cobrou 

muito do seu grupo de crianças17. Mais importante do que isso, seria investir na 

escrita de textos coletivos, de modo a dar subsídios para que as crianças 

reflitam sobre o conteúdo do texto e seus componentes estruturais, 

desenvolvendo habilidades que poderiam vir a ser aplicadas nas situações de 

escrita individual. A estratégia de inventar dois textos e compará-los foi uma 

tentativa que consideramos arriscada, pois com isso podemos estar 

contribuindo para construir a ideia de que há um modelo ideal de texto e que as 

crianças devem escrever dentro de um certo molde previamente definido e 

esperado pela professora.  

                                                 
17

 O fato dos textos serem destinados a pasta de avaliação de desempenho das crianças no trimestre e 

poderem ser lidos pelos pais pode ter deixado a professora mais ansiosa em relação à qualidade dos 

textos. 
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Em linhas gerais, podemos dizer que nas salas observadas da escola 

privada, as práticas de leitura e escrita continuaram diversificadas no 1º ano do 

EF. Apesar dos problemas apontados acima na condução das atividades de 

leitura e de escrita, por parte da professora, a leitura de livros de literatura 

continuou a ser muito estimulada, o que é um ponto positivo, e as crianças 

tinham até mais espaço para escrever, ou seja, as atividades de cópia 

diminuíram em relação à sala de EI.  

Como seria esperado, o livro didático de língua portuguesa esteve mais 

presente no 1º ano do EF, mas sua utilização se deu de forma muito dinâmica. 

Ao que parece, o livro apresenta temas e atividades que interessavam às 

crianças, além de estimular o diálogo sobre os assuntos estudados, o que é 

muito interessante, pois permite perceber um pouco as impressões das 

crianças diante dos temas em geral. As crianças, por sua vez, não tinham 

dificuldade para responder as questões do livro e como foi dito anteriormente, o 

problema era não aproveitar o potencial delas para desenvolver atividades de 

leitura e escrita mais desafiantes e significativas.  

 

A organização e planejamento da professora, certamente, também 

contribuíam bastante para o andamento tranquilo das atividades na sala A2. 

Em certas ocasiões, notamos que a docente acrescentava informações sobre 

os temas abordados no livro, como foi visto em relação aos dinossauros, por 

exemplo. Isso demonstra uma preparação prévia de sua parte ao buscar 

estudar os temas que iria tratar junto às crianças. 

 

Por fim, destacamos que mesmo tendo um estilo considerado mais 

transmissivo, a professora da sala A2 era a que mais conversava com seu 

grupo e a que mais os deixava à vontade para se expressar. Assim, dentre as 

quatro turmas observadas, as crianças da sala A2, eram, sem dúvida, as mais 

falantes e questionadoras.  
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4.2.4 O recreio e as brincadeiras na sala A2 

 

Na escola, o espaço para o recreio das turmas de 1° ano do EF era 

exclusivo. Assim, as cinco turmas do 1º ano recreavam juntas e as turmas a 

partir do 2°ano do EF tinham um outro espaço. 

O espaço físico para o recreio das crianças da sala A2 era o mesmo das 

crianças da EI18, já descrito acima. Portanto, ao passar para o 1º ano do EF, as 

crianças permaneceram com um excelente local para o recreio com areia, mini-

campo, casinhas, balanços, gangorras e escorregos. Porém, o tempo do 

recreio diminuiu. O recreio da sala A2 acontecia entre 15:00h e 15:30h, nessa 

meia hora estava incluído o  horário do lanche, com isso, as crianças da sala 

A2 tinham um tempo mais curto para brincar, uma vez que na EI, o horário do 

lanche não integrava o recreio.  

O estudo de Neves, Gouvêa e Castanheira (2011), já mencionado aqui, 

também mostrou essa diminuição do tempo da brincadeira com a chegada no 

EF. Segundo ressaltado pelas autoras neste segmento: “a medida que 

acabavam a merenda, as crianças poderiam ir para o pátio, o que significou 

que algumas crianças não merendavam todos os dias, uma vez que estavam 

ansiosas por brincar.“ (p. 132)  

As duas aulas de recreação por semana que faziam parte da rotina da EI 

nesta escola foram substituídas por duas aulas de Educação Física de 50 

minutos, também com uma professora específica. Como de costume, esse 

momento era sempre aguardado com muita ansiedade e alegria pelas crianças.   

As brincadeiras estavam presentes no contexto da sala A2 quando as 

crianças terminavam alguma atividade e se dirigiam a um cantinho da sala para 

brincar livremente, ou quando a professora propunha jogos ligados ao universo 

da alfabetização, como foi o caso da “corrida das letras” e “bingo de palavras”, 

citados anteriormente. Vimos ainda, alguns momentos de descontração com as 

canções cantadas em grupo com muita empolgação. No entanto, na passagem 

                                                 
18

 Nesta escola a EI funcionava apenas no horário da manhã, ficando todas as turmas do EF no turno da 

tarde. 
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da EI para o EF constatou-se uma redução desses momentos, assim como das 

brincadeiras dirigidas em sala pela professora. 

 

4.3 PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E DE LETRAMENTO DESENVOLVIDAS 

NA SALA DE PRÉ-ALFABETIZAÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA (SALA B1) 

 

4.3.1 Descrição geral da sala B1 

 

Seguindo o que foi feito no item 4.1 apresentaremos algumas 

impressões iniciais em relação à sala B1, que tinha um quantitativo de 15 

crianças matriculadas, com apenas 13 frequentando à escola com 

regularidade, número bastante inferior ao total de 24 crianças indicado na sala 

da escola da rede particular.  

Uma outra diferença é que as crianças da sala da escola pública tem 

uma média de idade superior em relação às crianças da escola particular (seis 

anos e um mês e cinco anos e seis meses, respectivamente). É possível que 

tal tendência seja aos poucos minimizada tendo em vista a legislação atual que 

recomenda a matrícula de crianças no 1º ano do EF com seis anos completos 

ou a completar até março do ano corrente. Como sabemos, tal regra tem sido 

incorporada pelas escolas privadas apenas recentemente, pois 

tradicionalmente, as crianças entravam com cinco anos na sala de 

alfabetização das escolas particulares, atual 1º ano do EF, podendo completar 

seis anos até meados do segundo semestre.  

A distribuição entre meninos e meninas é equilibrada na sala B1 e 

percebemos que o grupo é caracterizado por crianças que demonstravam 

grande interesse por tudo que era apresentado pela professora, eram, portanto, 

crianças curiosas e, de modo geral, mostravam-se rápidas na realização das 

atividades e na compreensão das propostas feitas pela professora.  
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Quanto ao espaço físico da sala B1, o mobiliário é adequado à estatura 

das crianças e a organização das carteiras se dá em pequenos grupos. Na sala 

há ainda um birô para a professora. 

Nas paredes observamos um abecedário, um quadro de numerais de 

zero a nove, além de produções de desenhos e pinturas das crianças, receita 

de um bolo, uma produção de texto coletivo “A bruxa” e a transcrição do poema 

“Amarelo” de Cecília Meireles. Nesta turma, assim como na sala A1, o 

abecedário auxiliava a professora na realização de algumas atividades, como a 

chamada. A professora perguntava, por exemplo, quais as crianças da sala que 

estavam presentes e que tinham a letra “A” como primeira letra do nome, e 

assim por diante.   

Diferentemente também das salas A1 e A2 da escola privada, na sala 

B1, os livros de história ficavam na estante da professora19. Geralmente, no 

final da aula, a professora retirava esses livros da estante, fazia-os circular pela 

sala e, por fim, anotava os nomes das crianças que queriam levar para casa 

algum exemplar. Este empréstimo acontecia todos os dias e as crianças tinham 

no máximo uma semana para ficar com um livro, se terminassem a leitura 

antes, poderiam pegar outro emprestado.  

 

4.3.2 Atividades de Alfabetização desenvolvidas na sala B1 

 

 Foram realizadas nove observações na sala B1, não sendo possível 

fazer o registro de observação da aula 10, conforme planejado, devido a 

interrupção das aulas para uma reunião geral dos professores da escola.  

O Quadro 5, a seguir, mostra as atividades de alfabetização 

desenvolvidas na sala da última etapa da EI da escola pública, bem como 

identifica a frequência dessas práticas durante as duas semanas de aula 

observadas.  

                                                 
19

 A falta de livre acesso aos livros de literatura em salas de Educação Infantil, na escola pública, também 

foi indicada na pesquisa de Guedes, Santos e Brandão (2008).   
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Destacamos a ausência de marcação de atividades no eixo de 

alfabetização nas colunas cinco e nove, em decorrência da culminância dos 

projetos “Primavera” e “Bruxas”, que aconteceram ao final de cada uma das 

duas semanas de observação. Nestes dois dias, as atividades estiveram 

voltadas à apresentação e socialização dos trabalhos desenvolvidos ao longo 

dos projetos, envolvendo todas as salas da escola. As apresentações 

ocorreram na quadra da escola e as atividades realizadas em sala estavam 

ligadas aos preparativos finais para a apresentação. Dessa forma, não foram 

registradas em sala atividades voltadas ao eixo de alfabetização. A coluna de 

dez está sombreada já que não foi possível conduzir observações neste dia por 

conta de uma reunião pedagógica da direção com as professoras da escola. 

 

QUADRO 5: Atividades de Alfabetização desenvolvidas pela professora 

da sala B1 (escola pública/ Educação Infantil) 

 

Atividades/Observações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Escrita e leitura do roteiro 

da aula no quadro 

X X X X  X X X   07 

Chamada (exploração do 

nome e da ordem 

alfabética, com o apoio 

do abecedário) 

X X X X  X X X   07 

Leitura de palavras e 

poemas pela professora e 

pelas crianças 

X X X X  X X X   07 

Escrita no quadro de 

palavras e poemas pela 

professora 

X X X   X X    05 

Cópia de palavras e 

pequenos textos pelas 

X X X   X X    05 
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crianças  

Identificação de palavras 

que rimam, em textos 

  X        01 

Ditado de palavras   X        

 

 01 

Retomada e correção 

individual das palavras do 

ditado pela professora 

com reescrita da palavra 

correta no caderno 

 X         01 

Bingo de palavras        X   01 

 

Todos os dias, no início da tarde, às 13:30h, a professora da sala B1, 

organizava as crianças em fila ainda no pátio e seguia para a sua sala. Quando 

chegavam lá, as crianças guardavam suas mochilas em um lugar específico e 

ficavam brincando com os colegas até que a professora chamasse. 

 Entre 13:50h e 14:00h, a professora escrevia no quadro o roteiro do dia, 

com as crianças sempre sentadas no chão. Tal atividade fazia parte da rotina 

como pode ser visto no Quadro 5.  

A professora costuma dizer a palavra, “ROTEIRO” e marcava as sílabas 

da palavra oralmente, “RO” - “TEI” - “RO”.  As crianças, por sua vez, 

nomeavam as letras das sílabas marcadas “R-O”, “T-E-I”, “R-O” e, em seguida, 

a professora listava o que estava previsto para o dia. Tal procedimento durava 

em torno de 10 minutos e aconteceu em todos os dias observados. Após esse 

momento, era realizada a oração, que assim como a escrita do roteiro, fazia 

parte das atividades diárias na sala B1. 

 Também vemos no Quadro 5 que a chamada era uma atividade de 

rotina. A chamada era feita após a oração e a professora sempre escrevia no 

quadro uma coluna para as meninas e outra para os meninos e solicitava que 
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as crianças observassem quem estava presente e qual era a primeira letra do 

seu nome. Isto era feito sempre seguindo a ordem correspondente ao 

abecedário exposto na sala. As crianças já sabiam que “Alice” era o ponto de 

partida da chamada e se mobilizavam coletivamente para consultar o 

abecedário e ajudar a professora a listar no quadro o nome dos colegas 

presentes.   

Vemos, portanto, que a escrita do roteiro do dia e a chamada abarcavam 

um trabalho direcionado à apropriação da escrita alfabética, tendo em vista que 

a partir destas atividades a professora possibilitava a formação de um 

repertório de palavras estáveis. Além disso, aproveitava para trabalhar os 

nomes das letras e a ordem alfabética, ainda que seja importante destacar que, 

ao nosso ver,  este último tópico não seria um conteúdo tão essencial na EI. De 

todo modo, da forma como o trabalho é feito consideramos que a ordem 

alfabética vai sendo assimilada gradualmente e de forma mais significativa. 

As atividades da primeira semana de observação da sala B1 estavam 

relacionadas ao Projeto Primavera e na segunda semana de observação com o 

Projeto Bruxas. Assim, como veremos adiante, as atividades de leitura e escrita 

destacadas no Quadro 5 estavam estreitamente ligadas aos temas dos projetos 

citados.  

No Projeto Bruxas, por exemplo, a professora leu a história “Era uma vez 

uma bruxa”, de Lia Zatz, depois se dirigiu ao quadro e perguntou as crianças 

como ela poderia escrever algumas palavras retiradas da história. Na escrita da 

palavra “bruxa”, as crianças conseguiram responder a proposta. Algumas 

falavam “c-h-a”, e outras “x-a”, demonstrando seus conhecimentos sobre os 

grafemas e fonemas. Porém, na escrita das demais palavras (“vampiro, 

lobisomem, caveira, esqueleto, fantasma, zumbi e ogro”), a professora acabou 

escrevendo sozinha e as crianças foram apenas solicitadas a dizer as letras 

que formavam cada sílaba.  Assim, a professora escrevia no quadro a palavra 

da seguinte forma: “ca-vei-ra,  por exemplo.  Em seguida, as crianças eram 

solicitadas a nomear as letras de cada sílaba.  
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Como será possível notar, tal procedimento de escrita e marcação oral 

das sílabas pela professora e da nomeação das letras pelas crianças se repetiu 

em vários outros momentos ao longo das observações. 

 Depois de realizada a leitura e a escrita no quadro de todas as palavras 

pela professora, cabia às crianças a missão de copiar as palavras no caderno. 

Acreditamos que a cópia de tais palavras não tinha muito sentido, uma vez que 

elas não refletiam sobre o que copiavam. Posteriormente, a professora fazia a 

correção individual das palavras escritas pelas crianças e sempre quando 

alguma escrevia de maneira equivocada, ela reescrevia a palavra corretamente 

abaixo da escrita da criança. Consideramos que esse tipo de intervenção por 

parte da professora pouco promovia a reflexão das crianças quanto à escrita 

das palavras. Elas simplesmente acabavam copiando as palavras a partir de 

um modelo posto pela professora, sem serem desafiadas a pensar sobre como 

haviam escrito e como poderiam escrever.  

Como vemos no Quadro 5 as crianças não eram estimuladas a escrever 

palavras, por elas mesmas, com base em suas hipóteses que poderiam ser, 

evidentemente, confrontadas pela professora. Ao contrário, durante o período 

de observação as palavras foram sempre escritas e segmentadas oralmente 

em “pedaços” (sílabas) pela professora. As crianças copiavam palavras e 

houve uma atividade de ditado de palavras, conforme exposto no Quadro 5. 

Quanto às atividades que exploravam a leitura de palavras e poemas 

pelas crianças estas ocorreram em quase todos os dias de observação. Porém, 

como veremos a seguir, nem sempre parece haver, de fato, uma proposta de 

que as crianças realmente tentem ler as palavras ou pequenos textos 

apresentados.  

A professora costumava solicitar das crianças tanto a leitura em voz alta, 

em coro, como a leitura silenciosa. Neste último caso, parecia haver a intenção 

de que as crianças memorizassem a palavra em si, ou até mesmo algumas 

letras da palavra. Em um dos dias de observação, por exemplo, a professora 

apresentou figuras, em ordem alfabética, com nomes de flores de A à Z:  

azaléia, bergônia, cravo, dália, érica, flor-de-lis, girassol, hortênsia, ipê, jasmim, 

lírio, margarida, narciso, orquídea, petúnia, quaresma, rosa, solidaster, ulmária, 
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vitória-régia, xylopia e zínia. A professora, então, pediu para que as crianças 

realizassem a leitura dos nomes das flores silenciosamente, “só com os 

olhinhos”, como ela falava. Após algum tempo em que as crianças, 

supostamente, liam as palavras silenciosamente, ela pediu que fizessem a 

leitura em voz alta. Ao que parece, portanto, a professora tinha a intenção de 

promover a memorização da escrita das palavras. Tal proposta, porém, não 

nos pareceu contribuir para a aprendizagem da leitura de maneira significativa, 

já que não se pode saber ao certo o que as crianças faziam no momento em 

que ficavam olhando para a lista de palavras apresentada pela professora, ou 

qual o sentido que tal proposta teria para elas. Por outro lado, um ponto 

positivo para está atividade foi à iniciativa e preocupação da professora em 

apresentar para seu grupo de EI, a sequência alfabética, mesmo não sendo 

este conhecimento específico para tal segmento.  

Ao longo das observações percebemos que quatro crianças já liam com 

fluência e eram estas mesmas crianças que liam as palavras em voz alta 

quando a professora solicitava ao grupo que isso fosse feito. O andamento da 

leitura em voz alta das palavras dependia, portanto, das quatro crianças que 

liam ou daquelas que já faziam algumas correspondências grafo-fônicas 

adequadamente (seis crianças). As três crianças que não liam acabavam 

pegando carona na leitura dos colegas e repetiam o que  eles  liam. Conforme 

foi descrito antes, para cada palavra lida, a professora marcava oralmente as 

sílabas correspondentes e as crianças nomeavam as letras das sílabas. 

 Outra atividade que ocorria com frequência era a leitura de textos 

memorizados, como os pequenos poemas apresentados:  

 

A minhoca 

A minhoca quem diria 

faz a terra respirar 

jardim que não tem minhoca 

pode ter falta de ar 
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A borboleta 

A borboleta saiu voando 

do galho 

ela é bonita e colorida 

enfeita a natureza e a vida 

 

A formiga 

Trabalhando, trabalhando 

com tanta folha pra carregar 

parece que a formiga  

não tem tempo para cantar.   

 

A joaninha 

Joaninha 

formosa 

na rosa 

brilha. 

Pousada  

na pétala 

parece 

uma ilha. 

 

No caso da leitura do poema “A minhoca”, já trabalhado na semana 

anterior, a professora perguntou se as crianças lembravam qual era o bichinho 

responsável pela oxigenação da terra, as crianças responderam prontamente: 

minhoca! Ela, então, escreveu o poema no quadro e pediu às crianças que 

lessem o poema. Elas leram coletivamente o texto que já haviam memorizado, 

enquanto a professora apontava as palavras do poema que estavam escritas 

no quadro.   
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De fato, a proposta de leitura de textos memorizados é bastante 

interessante, já que sem se dar conta, as crianças acabavam fazendo a 

correspondência entre as partes do texto que sabiam de cor com os trechos 

escritos, descobrindo, assim, as relações entre fonemas e grafemas (LEAL e 

MORAIS, 2010). 

 Na leitura de um outro poema “A Borboleta” a professora apresentou 

para as crianças sete palavras escritas em placas, uma palavra por vez.  Como 

de costume, ela primeiro solicitou das crianças a leitura “só com os olhinhos” e 

após essa etapa ela indicou as sílabas de cada palavra e as crianças 

nomearam em voz alta as letras correspondentes. As palavras apresentadas 

foram: COLORIDA, GALHO, VOANDO, ENFEITANDO, NATUREZA, VIDA e 

BORBOLETA. Após a apresentação de tais palavras, a professora realizou a 

leitura em voz alta do poema que havia escrito no quadro, apontando palavra 

por palavra.  

A atividade de cópia pelas crianças, registrada no Quadro 5, em cinco 

dos nove dias de  observação merece nossa atenção. Geralmente, as crianças 

copiavam no caderno os poemas ou palavras que a professora escrevia no 

quadro, em letra de imprensa. Um artifício utilizado pela professora da sala B1, 

para facilitar a cópia, era o uso de cores de giz variadas para cada verso, o que 

evitava das crianças se perderem durante a cópia.  

Primeiramente, a professora escrevia o poema no quadro. Em seguida, 

entregava os cadernos e passava pelas bancas para ajudar as crianças na 

cópia. Depois que todas as crianças copiavam o poema, ela se dirigia 

novamente ao quadro para a realização da leitura do poema.   

É importante destacar, que mais uma vez, como na descrição da leitura 

de palavras, a professora apontava cada palavra do poema, marcava 

oralmente as sílabas das palavras. Como, por exemplo, na palavra borboleta, a 

professora dizia a sílaba “BOR” e as crianças nomeavam as letras de tal sílaba 

“B-O-R”, e assim sucessivamente, até que todas as palavras dos poemas 

passassem por esse processo de partição. Percebemos que tal ritual se repetiu 

na leitura dos demais poemas. 



122 

 

 

Para finalizar, a professora lia o poema na íntegra e solicitava às 

crianças que realizassem o desenho referente ao poema trabalhado. Tal 

atividade de cópia, seguida de desenho durava mais ou menos 35 minutos. 

Vemos, portanto, que a cópia de textos e palavras retiradas de textos 

era uma proposta muito presente para as crianças da última etapa da EI da 

escola pública. Como vemos no Quadro 5 dos nove dias observados essa 

atividade ocorreu em cinco dias20.  Ficou claro também que a atividade de 

cópia na sala B1 tinha a finalidade de que as crianças adequassem a sua 

escrita a organização pretendida pela professora, ou seja, demonstrassem 

basicamente suas habilidades motoras. Isso quer dizer, que as elas deveriam 

realizar as atividades de cópia com capricho, respeitando as linhas, com letras 

legíveis e bonitas. Vale ressaltar que os textos eram escritos em letra bastão e, 

portanto, as crianças da EI não usavam a letra cursiva, seguindo o que tem 

sido amplamente recomendado por diversos autores, como Medel (2008) e 

Cagliari (1992). 

Em síntese, conforme salientam Curto, Morillo e Teixidó (2000), a cópia 

de textos, neste caso, se configura como uma ação de ordem especificamente 

motora e não como uma atividade de elaboração de linguagem escrita, visto 

que na cópia não se produz texto algum.  

Apesar das críticas levantadas acima, as crianças pareciam gostar da 

proposta, pois não esboçavam protestos, nem demonstravam cansaço. Ao 

contrário, pareciam alegres e concentradas na cópia dos poemas propostos 

pela professora. O que nos leva a acreditar que nem tudo que se copia na 

escola é ruim! 

  A professora, por sua vez, certamente, acreditava que realizando 

diariamente a leitura de palavras conforme o ritual que priorizava a marcação 

de sílabas e a cópia, o seu grupo de crianças sairia mais preparado para o 1º 

ano do EF. O fragmento da entrevista transcrito abaixo deixa claro seu 

interesse e motivação para alfabetizar as crianças. Vejamos o que ela diz: 

                                                 
20

 Vale lembrar que na sala A1, de EI da escola privada, a cópia de palavras parece ser bem menos 

enfatizada do que na sala B1 (dos nove dias observados na sala A1, as atividades de cópia estavam 

presentes em dois). Porém, vemos que, nas duas salas, a atividade de cópia não estava inserida num 

contexto mais significativo para as crianças.   
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É difícil dizer o que eu entendo por alfabetização(...) Talvez, 
pela minha formação que não é em Pedagogia, como minha 
área de estudo foi História, nós não aprofundamos nesta 
questão. Mas, é uma área que eu me identifico muito, porque 
eu amo os pequenininhos(...) Alfabetizar é ver no final do ano 
quanto eles avançaram na leitura na escrita. Isso é muito 
gratificante! (PROFESSORA B1) 

  

Outra questão que também merece destaque foram as poucas 

oportunidades de atividades envolvendo a análise fonológica de palavras, 

ainda que vários estudos (ver, por exemplo, AQUINO, 2007, BEZERRA, 2008; 

MORAIS e SILVA, 2010), venham evidenciando o impacto positivo das 

atividades de reflexão fonológica na EI para o processo de apropriação da 

escrita pelas crianças.  

Como vimos, na sala A1 da escola privada não houve qualquer atividade 

deste tipo, e na sala B1 presenciamos apenas dois eventos que envolveram a 

exploração de rimas, como mostra o Quadro 5.   

No primeiro, a professora perguntou as crianças se elas perceberam que 

no nome “galho” presente em um dos poemas lidos, “tinha a sílaba “lho” igual 

ao “lho” de uma palavra que eles escreviam todos os dias”. Rapidamente, as 

crianças respondem que o “lho” de “galho” era igual ao “lho” de “Carvalho”, 

parte do nome da escola.  

No segundo, após iniciar o trabalho com o poema “A joaninha”, a 

professora informou que em tal poema existiam duas palavras que rimavam. 

Mais uma vez, as crianças identificaram as rimas nas palavras, “brilha” e “ilha” 

e a professora reforçou que o som final entre as duas palavras, de fato, eram 

semelhantes, ou seja, rimavam. As crianças também encontraram no mesmo 

poema outras palavras que rimavam como “formosa e rosa”. No entanto, ao 

que parece a professora não reconhece a relevância desse conhecimento 

revelado pelas crianças, já que não propõe a partir daí, que elas pensem e 

escrevam novos pares de palavras que rimam, aproveitando o interesse e 

facilidade do grupo em descobrir palavras rimadas.   

No Quadro 5 também está registrada uma outra atividade classificada no 

eixo da alfabetização e que não foi vista na sala A1 da escola privada durante 
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as observações. Trata-se do ditado de palavras. Para esta atividade, 

primeiramente, a professora mostrava um cartão com a palavra escrita. Por 

exemplo, “FERMENTO” e pedia para as crianças realizarem a leitura da 

palavra, “só com os olhinhos”. Em seguida, “liam” em voz alta a palavra inteira 

e, então, a professora, como de costume marcava cada sílaba da palavra lida, 

seguida da nomeação das letras pelas crianças. Ou seja, a professora dizia: 

“FER” e as crianças: “F-E-R”; a professora: “MEN” e as crianças: “M-E-N”  e 

assim por diante. Ao final desta etapa, a professora solicitava às crianças que 

escrevessem em seus cadernos a palavra apresentada sem ver a placa. Além 

de fermento foram “ditadas” as palavras chocolate, farinha, açúcar e margarina. 

  A “atividade do ditado” durou 15 minutos. A criança que terminava a 

professora se dirigia a ela e retomava individualmente a escrita das palavras, 

quando necessário, escrevia ao lado a forma correta e pedia para que ela 

reescrevesse a palavra.   

Vemos, portanto, que a atividade apelava mais para a memória das 

crianças do que propriamente as desafiava a pensar e escrever uma palavra, 

como poderia ser esperado numa atividade de ditado na EI. A intervenção da 

professora também se preocupava mais em garantir a cópia da forma correta 

da palavra do que propriamente em promover a reflexão da criança a partir do 

que havia escrito. 

 Assim, vemos que nas duas salas de EI, as crianças não tinham 

chances de escrever palavras de modo mais espontâneo, a cópia do modelo 

correto era priorizado em detrimento da possibilidade da criança expressar seu 

conhecimento sobre a escrita e ser confrontada pela professora.  

Uma atividade observada no segundo encontro reforça essa conclusão. 

Neste dia, a professora chama uma criança até o quadro e pede para ela 

escrever a palavra “joaninha”, título do poema que seria trabalhado. Ela 

escreve da seguinte maneira: “joania”. A professora, então, perguntou as 

crianças como se escrevia a sílaba “JO”, depois a sílaba “NI”, e, em seguida, a 

sílaba “NHA”. Como de costume, as crianças nomeavam as letras das sílabas. 

Na hora de escreverem a sílaba “NHA”, as crianças disseram à professora “N-

H-A” e não “N-I-A”, como a menina havia escrito no quadro. Assim, a 
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professora, não questionou ou comentou a escrita da criança, apenas corrigiu a 

escrita. Na verdade, talvez a própria criança poderia ter chegado até aí com 

alguma ajuda. Dando continuidade a atividade, outras palavras do poema 

(formosa, brilha, pétala e ilha), sempre seguindo o modelo da leitura da palavra 

com marcação oral das sílabas e recitação do nome das letras de cada sílaba 

pelas crianças.  Assim, nenhuma criança foi solicitada a escrever tais palavras 

sozinhas ou em dupla, fosse no quadro ou no caderno. 

Ainda com base no Quadro 5, destacamos o bingo de palavras 

relacionado ao Projeto Bruxas, que aconteceu na oitava observação. Nesta 

atividade, a professora organizou a turma em duplas e distribuiu para cada 

dupla uma cartela contendo nove palavras relacionadas ao projeto (por 

exemplo: morcego, duende, varinha, feitiço, coruja, ogro, zumbi, caldeirão, 

caixão, fantasma, vassoura, castelo, esqueleto, vampiro, barata e aranha). 

Após sorteada a palavra, a professora esperava um tempo para as duplas 

procurarem em sua cartela. Quando a professora percebia que uma dupla não 

estava encontrando a palavra correta, ela se dirigia até eles e pronunciava 

pausadamente a palavra, se ainda apresentassem dúvida, então, ela mostrava 

a palavra escrita no cartão para as duplas procurarem na cartela. À medida que 

as cartelas iam sendo completadas, a professora listava no quadro a ordem de 

classificação das crianças. Percebemos mais uma vez, que a professora não 

parecia dispor de meios para promover a reflexão das crianças além de repetir 

a palavra de forma pausada.  

Destacamos que durante o bingo notamos as crianças muito 

interessadas. De fato, esta era uma atividade mais lúdica e em que as crianças 

eram, verdadeiramente, desafiadas a ler com base em seus conhecimentos 

prévios. A proposta de ser em dupla também nos pareceu muito favorável, já 

que as crianças entravam no clima da brincadeira e podiam trocar 

conhecimentos entre elas.  No entanto, jogos didáticos dirigidos à alfabetização 

não parecem fazer parte da rotina nas salas de EI e do 1º ano do EF, pois nas 

quase 40 observações realizadas nesta pesquisa, apenas três momentos de 

jogos desse tipo foram registrados. O referido acima na sala B1 e dois outros 

jogos propostos na sala A2 do EF citados no Quadro 3. 
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Concluindo, é possível afirmar, que a professora da sala B1 desenvolvia 

com o seu grupo de crianças um trabalho sistemático voltado para o eixo da 

alfabetização. Porém, o modelo de trabalho adotado nos pareceu repetitivo, 

além de dar pouco espaço para a reflexão sobre o sistema alfabético. Como 

vimos, as crianças da sala B1 eram constantemente solicitadas a decompor 

palavras e a nomear letras das sílabas no interior de palavras. A atividade de 

cópia também era bastante estimulada ao invés de situações em que a criança 

pudesse escrever e pensar sobre sua escrita. As crianças também eram pouco 

desafiadas a ler palavras ou pequenos textos não familiares utilizando os 

conhecimentos de que dispunham sobre o sistema de escrita, assim como os 

indícios do texto que eram capazes de captar.   

 

4.3.3 Atividades de Letramento desenvolvidas na sala B1 

 

O Quadro 6, abaixo, mostra as atividades de letramento e a frequência 

em que foram registradas  nas duas semanas de aula observadas na sala B1. 

 

QUADRO 6: Atividades de Letramento desenvolvidas pela professora da 

sala B1 (Escola pública/ Educação Infantil) 

 

Atividades/Observações 1 2    3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Leitura de poema pela 

professora 

X X X  X      04 

Canto de músicas 

populares (cantigas) 

X X X X  X X X   07 

Leitura de história pela 

professora 

X X X X  X  X   06 
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Familiarização com os 

gêneros textuais: receita 

culinária e folhetos 

educativos 

 X 

 

        01 

Conversa sobre a Bienal 

do Livro 2009 e projetos 

trabalhados 

   X  X     02 

Manuseio e leitura de 

livros de história pelas 

crianças 

   X X  X X   04 

Visita a Bienal do Livro 

2009 

    X      01 

Empréstimos de livros       X X   02 

Produção de texto 

coletivo 

      X    01 

 

Destacamos no Quadro 6, a ausência de atividades na coluna 9, 

relacionada  à culminância do projeto “Bruxas” na quadra da escola. Conforme 

já comentamos em relação ao Quadro 5, apresentado anteriormente, este foi 

um dia especial, não sendo também registradas em sala atividades 

especificamente voltadas ao eixo do letramento Na coluna 5, porém, dia da 

culminância do projeto “Primavera” foram registradas algumas atividades que 

serão comentadas em seguida. 

Como vemos no Quadro 6, praticamente, todos os dias a professora leu 

poemas ou histórias para as crianças. Porém, vale ressaltar que os poemas 

lidos se prestavam para atividades dirigidas para a apropriação do sistema. 

Como vimos no item anterior, as palavras do poema eram, extraídas e escritas 

no quadro para o trabalho de segmentação oral e nomeação das letras de cada 

sílaba que compunham as palavras.    
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Ao fazer a leitura dos poemas, a professora o escrevia no quadro e 

apontava as palavras durante a leitura para que as crianças acompanhassem. 

Em quatro encontros foram lidos os seguintes poemas: A minhoca, A borboleta, 

A formiga e A joaninha, todos de Marciano Vasquez e A flor amarela e Leilão 

de Jardim de Cecília Meirelles. As temáticas do poema estavam visivelmente 

relacionadas ao Projeto Primavera, projeto trabalhado na primeira semana de 

observação. 

 As crianças demonstravam muito interesse diante da leitura feita pela 

professora, ouviam com atenção e facilmente aprendiam a recitar os poemas, o 

que era feito com muita alegria por todas elas. As crianças recitaram poemas 

em cinco encontros e sempre quando a professora apresentava um novo 

poema ela fazia questão de retomar os poemas já lidos, ora a professora 

recitando, ora as crianças. 

 Além da leitura de poemas, a roda de história também era um momento 

muito apreciado pelas crianças da sala B1. Verificamos que esta atividade 

ocorreu em seis dias de observação, sempre após a retomada do roteiro do dia 

com a marcação das atividades já realizadas. 

A organização da roda de história acontecia da seguinte maneira: as 

crianças sentavam-se no chão e de frente para a professora, que sempre fazia 

a apresentação do livro, mostrando a capa, o autor e ilustrador. Os títulos 

escolhidos tinham relação com os temas dos projetos trabalhados. Assim, as 

histórias lidas estavam relacionadas a animais de jardim, como por exemplo, o 

livro “Olhos do coração”, de Cristina Luna, história que tratava de uma 

mariposa que tinha o sonho de ser uma borboleta, o livro “Uma joaninha 

diferente...”, de Regina Célia Melo e a história de “Docilga, a abelhinha”, de 

Nayara Mattar de Araújo.  

 Após a leitura das histórias, os momentos de conversa sobre o texto 

eram breves e giravam em torno basicamente de informações sobre animais 

presentes na história. A professora costumava realizar perguntas literais sobre 

o texto lido (por exemplo: qual o animal da história?; Qual o nome do animal?; 

O que fez o animal?) Em outras palavras, havia pouco estímulo à construção 

de inferências por parte das crianças, ou seja, a capacidade do leitor de 
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estabelecer relações entre as informações apresentadas no texto com o seus 

conhecimentos de mundo.  

É importante destacar que o grupo de crianças da sala B1, adorava o 

momento da roda de história e que um melhor planejamento da conversa na 

roda poderia estimular e promover ainda mais a formação desses pequenos 

leitores.      

A partir da segunda semana de observação, as histórias lidas tinham 

relação com o Projeto Bruxas. Assim, as crianças tiveram a oportunidade de 

conhecer a história “Era uma vez uma bruxa”, de Lia Zatz, e “O que aconteceu 

no caldeirão da bruxa?”, de Sônia Junqueira. 

Além dos momentos de leitura dos livros pela professora, em 4 dias de 

observação as crianças tiveram a chance de manusear e “ler” alguns livros de 

forma mais livre. Para isso a professora organizava as crianças em grupos e 

distribuía livros de histórias para cada uma. Vale destacar que os livros de 

histórias lidos pelas crianças ficavam no armário da professora, pois faziam 

parte do seu acervo pessoal, ou seja, as crianças da sala B1, não tinham 

acesso direto aos livros de história, como ocorria com as crianças das duas 

salas da escola privada. Depois de “ler” o seu livrinho, as crianças do mesmo 

grupo poderiam trocar entre elas. Em geral, durante esse momento, que durava 

em média 25 minutos, a professora aproveitava para corrigir os cadernos ou 

organizar alguma atividade.  

Ainda observamos, na sala B1, que os livros de histórias que eram 

emprestados às crianças também eram do acervo da professora. Como vemos 

no Quadro 6 o empréstimo de livros ocorreu em dois momentos O empréstimo 

de livros ocorria  quase no final do horário de aula, a professora fazia uma roda 

e conversava acerca do cuidado que as crianças deveriam ter com os livros, 

em seguida, chamava uma criança por vez para fazer a escolha do livro. Os 

livros ficavam dispostos no chão e a professora não interferia na escolha das 

crianças. Ela apenas verificava numa lista se aquela criança havia devolvido o 

livro da semana anterior e se, então, poderia fazer um novo empréstimo. 

Louvamos a iniciativa da professora em compartilhar seu próprio acervo com 

as crianças, mas lamentamos o fato dos livros não estarem mais acessíveis às 
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crianças nas escolas públicas. Acreditamos que desde a EI as crianças 

precisam ter a oportunidade de interagir e manusear os diversos materiais 

escritos. Isso certamente era valorizado pela professora que se disponibilizava 

a  comprar e emprestar seus próprios livros e permitir ao seu grupo de crianças 

um encontro mais íntimo com o universo da leitura. Recentemente, tivemos a 

notícia de que as creches e pré-escolas passaram a receber livros de literatura 

enviados pelo MEC dentro do Programa Nacional de Biblioteca Escolar (PNBE/ 

2008). Esperamos, então, que estes livros cheguem mais facilmente às 

crianças. 

Dando continuidade a análise do Quadro 6, as canções apareceram com 

frequência nos momentos de relaxamento da sala B1 (verificamos a presença 

da atividade em sete observações entre as nove registradas). As crianças 

adoravam participar desses momentos de cantoria que sempre ocorriam 

quando retornavam do parque. A professora desligava as luzes da sala, as 

crianças baixavam as cabeças nas carteiras e todas juntas cantavam cantigas 

populares, como: “Se essa rua fosse minha”, “Terezinha de Jesus”, 

“Carneirinho, carneirão”. As crianças demonstravam enorme satisfação neste 

momento e sempre pediam que a professora cantasse mais músicas. 

Percebemos que essa hora de relaxamento era uma prática comum nas duas 

salas de EI observadas. Nos dois casos, as crianças participaram com 

satisfação. Enquanto a hora de relaxamento na sala A1 estava mais voltada 

para exercícios com o corpo, na sala B1, tal momento se caracterizava pelo 

cantar.  

Tendo em vista a importância do trabalho com gêneros textuais desde a 

EI, verificamos que as crianças da sala B1, assim como as da sala A1 da 

escola particular tiveram poucas oportunidades de explorar novos gêneros 

além de histórias e poemas. Uma exceção foi a apresentação do gênero 

receita culinária.    

Para isso a professora escreveu em placas os seguintes nomes: trigo, 

leite, fermento, chocolate, farinha, açúcar e margarina. Ela apresentou as 

placas para as crianças e, como de costume, pediu que elas realizassem a 

leitura silenciosa das palavras, depois todos juntos leram em voz alta. A 
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professora perguntou, então, se as palavras que ela apresentou tinham alguma 

relação com o poema A formiga, já conhecido das crianças.  

Na verdade, os ingredientes eram da receita do bolo formigueiro que ela 

pretendia apresentar em seguida. Porém, as crianças não perceberam essa 

relação (o que não nos surpreendeu já que não se tratava mesmo de uma 

relação simples de se fazer). A professora, então, releu os nomes dos 

ingredientes e perguntou se elas sabiam o que se faz com todos aqueles 

materiais, dando uma pista mais específica para o gênero receita culinária. As 

crianças responderam imediatamente: bolo! A partir deste ponto, a professora 

foi até o quadro e expôs um cartaz com a receita do bolo formigueiro e 

perguntou se o bolo é feito de formiga. As crianças ficaram curiosas para ouvir 

a leitura da receita que foi feita pela professora. Posteriormente, ela circulou no 

cartaz as palavras correspondentes aos ingredientes e depois perguntou se as 

crianças conseguiriam adivinhar qual ingrediente que deixava o bolo parecido 

com um monte de formiguinha. Uma criança respondeu que era o chocolate 

granulado. A professora, então, pediu para a criança identificar o ingrediente no 

cartaz, a criança não conseguiu fazê-lo, então, a professora apontou no cartaz 

onde estava a palavra “chocolate granulado”.  

A partir daí como sempre fazia a professora marcou a palavra no cartaz, 

destacando oralmente as sílabas das palavras: “cho-co-la-te gra-nu-la-do”, e 

pediu que elas  dissessem  as letras de cada sílaba.  Tal atividade mobilizou 

bastante a turma, que queria aprender a receita para compartilhar com as 

mães. 

BOLO FORMIGUEIRO 

 

INGREDIENTES: 

4 COLHERES DE SOPA DE MARGARINA 

1 ½ COPO DE ACÚCAR 

4 OVOS (CLARA EM NEVE) 

2 COPOS DE FARINHA DE TRIGO 

1 COPO DE LEITE 
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100 GRAMAS DE CHOCOLATE GRANULADO 

100 GRAMAS DE COCO RALADO 

1 COLHER (SOPA) DE FERMENTO EM PÓ 

 

MODO DE FAZER: 

1° BATA A MARGARINA COM O ACÚCAR ATÉ FICAR CREMOSO, JUNTE AS GEMAS E 
CONTINUE BATENDO. 

2° ACRESCENTE O LEITE E OS DEMAIS INGREDIENTES. 

3° POR ÚLTIMO ACRESCENTE AS CLARAS EM NEVE, MEXENDO DELICADAMENTE. 

4°LEVE PARA ASSAR EM FORNO QUENTE. 

5° FAÇA UMA COBERTURA DE CHOCOLATE SE PREFERIR. 

 

Vemos, portanto, que o trabalho com os poemas, assim como com a 

receita culinária propostos pela professora buscava articular os eixos de 

alfabetização e letramento. Porém, as atividades de alfabetização são 

claramente mais enfatizadas pela professora. Questões sobre a finalidade do 

gênero, suporte onde circula ou as suas características estruturais21 não foram 

levantadas e discutidas no grupo. 

Vemos ainda no Quadro 6 que as crianças da sala B1 tiveram a 

oportunidade de manusear panfletos educativos. Porém, também neste caso 

não observamos um trabalho direcionado a abordagem do gênero em si. Na 

verdade, neste dia, todas as crianças da escola assistiram à apresentação da 

Turma do Fom-Fom sobre os cuidados e procedimentos relativos ao trânsito, 

sendo entregues a cada professora folhetos educativos para serem distribuídos 

entre as crianças.  

A professora aproveitou um momento de correção individual dos 

cadernos para entregar os folhetos às crianças e enquanto ela fazia essa 

atividade, elas manuseavam e tentavam ler os panfletos. Este momento durou 

aproximadamente dez minutos e encerrou quando a professora solicitou que as 

                                                 
21

 Vale notar que propostas desse tipo não foram registradas também em relação às histórias e cantigas de 

roda, gêneros sempre presentes nas três salas comentadas até aqui.  
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crianças guardassem os panfletos nas mochilas para serem compartilhados 

com os pais em casa. 

No Quadro 6 fizemos também a referência ao evento da Bienal do Livro 

de 2009.  Como as crianças da sala B1 estavam trabalhando sobre o autor 

pernambucano, Marciano Vasquez, que estaria no evento, a professora 

informou que a turma participaria da Bienal. Para isso, ela entrou em contato 

com a Prefeitura para conseguir um ônibus e falou com os pais sobre a 

possibilidade das crianças passarem o dia na escola, uma vez que a visita 

aconteceria no horário da manhã, horário oposto às aulas. Conforme 

prometido, a sala B1 visitou a Bienal do Livro 2009 e quando retornaram à 

escola almoçaram, descansaram e se prepararam para a culminância do 

Projeto Primavera. 

Finalmente, ressaltamos a atividade de produção coletiva de texto, que 

ocorreu em apenas um encontro, na sétima observação, no bloco referente às 

atividades sobre o tema das bruxas.  

Sabemos que a produção coletiva de texto se destaca como uma 

atividade capaz de permitir tanto a reflexão sobre o código que se escreve – 

eixo da alfabetização, quanto à aprendizagem dos processos que integram a 

produção e organização estrutural de um texto, como: planejar, redigir, revisar 

e editar, tendo em mente a finalidade do texto, seu destinatário e o gênero a 

escrito – eixo do letramento.  

O texto produzido tratava-se de uma proposta de recontagem da história 

“Era uma vez uma bruxa” que havia sido lida para as crianças, conforme 

mencionamos anteriormente. Durante a produção, a professora não discute 

sobre o que será escrito ou sobre a forma como será escrito, ela se limita a 

fazer perguntas o que resultou em cada uma das frases do texto produzido. 

Assim, ela pergunta: a bruxa era atrapalhada? Quais eram os amigos da 

bruxa? Ela era triste por causa de seus amigos? Conforme podemos ver no 

resultado final da produção coletiva do texto, a história (re) produzida, de fato, 

respondeu às questões formuladas: 

 



134 

 

 

A bruxa 

A bruxa Meleca é muito atrapalhada 

e tem bons amigos: a coruja Filomena, 

o morcego Veludinho e a barata Cascuda. 

Ela é feliz com seus amigos.  

 

Após a elaboração do texto a professora entregou os cadernos para as 

crianças copiassem. A professora utilizou para cada frase do texto, uma cor 

diferente de giz, um recurso já mencionado para evitar que as crianças se 

perdessem na cópia. Percebemos que elas participaram com empolgação da 

construção do texto e da cópia do mesmo, não manifestando insatisfação ou 

recusa em realizar a atividade22. 

Vale salientar ainda que embora a proposta de reescrita de uma história 

se configure como um texto mais voltado para a realidade escolar tendo como 

destinatários a professora e as próprias crianças, não se configurando, 

portanto, como um texto mais funcional, as crianças demonstram grande 

interesse pela atividade. Ao que parece, portanto, a funcionalidade do texto 

fora do contexto escolar não é um elemento determinante para a participação 

das crianças na atividade de escrita coletiva. Ou seja, outros fatores também 

parecem estar em jogo para motivar as crianças. 

Cabe enfatizar que em ambas as salas de EI observadas nesta 

pesquisa, houve apenas um momento de produção coletiva de texto em cada 

sala, o que consideramos pouco tendo em vista a relevância dessa atividade e 

o visível interesse demonstrado pelas crianças, que além de reescrever 

histórias já conhecidas poderiam ser incentivadas a escrever outros gêneros 

como convites, bilhetes carta de reclamação, cartões de aniversário, etc.  

Na verdade, a prática de produção coletiva de textos tem sido 

recomendada por documentos oficiais, tais como o RCNEI (BRASIL, 1998), e 

os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009), assim como 

                                                 
22

 Apesar das atividades de cópia serem recorrentes na sala B1, as crianças não demonstravam enfado ou 

evidenciavam reações de desconforto diante este tipo de atividade. Ao contrário, parecia ser uma 

atividade prazerosa para as crianças, algo que, na verdade, nos pareceu bastante preocupante.    
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por alguns autores (ver, GIRÃO; BRANDÃO, 2010 e GIRÃO, 2011) que têm 

mostrado que é possível e necessário planejar situações de escrita com as 

crianças, de modo que o trabalho no eixo do letramento na EI não se limite 

apenas à leitura de livros de literatura.   

 

4.3.4 O recreio e as brincadeiras na sala B1 

 

O recreio da sala B1 também durava meia hora e sempre ocorria após a 

merenda, assim como na sala A1. Dessa maneira, as crianças da EI tinham um 

horário para a merenda e mais o tempo do recreio para as brincadeiras. Todas 

as crianças da escola recreavam no mesmo horário. A escola dispunha de um 

bom espaço: amplo, agradável e apropriado para a faixa de idade de crianças 

com vários brinquedos, parque de areia e quadra de esportes. Na rotina da 

sala B1 também presenciamos um momento específico para as brincadeiras. 

Assim, duas vezes por semana as crianças da sala B1, assim como as 

crianças da EI da escola privada, tinham atividades de recreação, com uma 

professora específica. A diferença é que na escola privada havia mais um 

encontro semanal de recreação na piscina da escola.  

Na sala com a professora regular também aconteciam momentos de 

cantorias e brincadeiras de faz de conta, em que as crianças fingiam que 

tomavam café, sopa, que estavam com sono, brincavam de “seu rei mandou 

dizer”, entre outras. A hora da brincadeira acontecia sempre no final da aula, 

em um tempo de aproximadamente 20 minutos, até a chegada dos portadores.  

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

4.4 PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E DE LETRAMENTO DESENVOLVIDAS 
NA SALA DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PÚBLICA 
(SALA B2) 

 

4.4.1 Descrição geral da sala B2 

 

A sala B2 tinha um quantitativo de 22 crianças (13 meninas e nove 

meninos), matriculadas e todas elas frequentavam à escola regularmente. Vale 

notar que esse número se assemelha ao total de crianças frequentando a sala 

do 1º ano da escola particular (20 crianças) e que a turma que correspondia à 

pré-alfabetização da escola pública (a sala B1) era, portanto, a que tinha o 

menor número de crianças da amostra (apenas 14 crianças), ou seja, dez 

crianças a menos do que a sala de pré-alfa na escola particular. Ao que 

parece, o número de crianças na sala é realmente um fator muito importante na 

condução do trabalho pedagógico e no comportamento das crianças, uma vez 

que a sala B1 era claramente a que funcionava de forma mais tranquila.   A 

média de idade das crianças na sala B2 (sete anos e três meses) era também 

superior em relação à média de idade das crianças da escola particular (A2) 

com seis anos e nove meses. 

Como um todo, o grupo B2 parecia um tanto apático, as crianças não 

eram chamadas a se posicionar ou expor alguma opinião em sala de aula. Na 

verdade, era impressionante a ausência de fala das crianças nesta sala, a 

professora pouco conversava com elas, embora houvesse conversas paralelas 

entre as próprias crianças ou com a pesquisadora.  As aulas acabavam ficando 

extremamente cansativas e sem graça para as crianças e até mesmo para 

quem estava observando.   

Quanto ao espaço físico da sala B2, o mobiliário era adequado à 

estatura das crianças, mas as carteiras estavam organizadas em filas, o que 

não acontecia nas outras salas, em que a organização do espaço se dava em 

pequenos grupos. A professora da sala B2 dispunha de um birô, assim como 

as professoras da sala A2 e B1. 
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Das quatro salas observadas, a sala B2 era visivelmente a menos 

atraente para as crianças. Nas paredes da sala, por exemplo, observamos a 

exposição de um calendário de uso doméstico, que inclusive nunca foi utilizado 

durante o período de observação. Também vimos um abecedário pequeno e 

escrito em uma folha de cartolina, muito difícil para ser visualizado e consultado 

devido ao tamanho das letras. Havia ainda um quadro com os combinados da 

sala e outro quadro de acompanhamento das faltas que era padrão para toda a 

escola. Por fim, destacamos a exposição de um único texto, a poesia O pato, 

de Vinícius de Morais e de alguns desenhos das crianças. 

Conforme observado na sala B1, os livros de histórias da sala B2 

também ficavam guardados na estante da professora. No entanto, 

diferentemente da prática da professora B1, que disponibilizava seu acervo 

pessoal nos momentos de leitura para as crianças e para empréstimos de 

livros, a professora da sala B2, não costumava socializar os exemplares, que 

existiam, estes ficaram dentro do armário durante as duas semanas de 

observação.  

Finalmente, destacamos que das 22 crianças da sala B2, nove delas 

frequentaram a sala B1 no ano anterior. Neste caso, das 14 crianças que 

concluíram o ano na sala B1 em 2009, cinco delas seguiram para outras 

escolas.  

 

4.4.2 Atividades de Alfabetização desenvolvidas na sala B2 

 

Por volta das 13:30h, as crianças da sala B2, esperavam pelo toque de 

entrada brincando no pátio da escola. Sempre, após o sinal, algumas crianças 

se organizavam em fila até a chegada da professora, porém, outras crianças 

continuavam correndo pela escola. Era uma situação bem desagradável, uma 

vez que a professora ficava dando voltas pela escola, gritando pelas crianças 

que se escondiam até que, finalmente, conseguisse juntar todas elas e ir para a 

sala. Com isso as crianças só chegavam à sala por volta das 13:40h ou 13:45h. 

Apesar de ser um problema diário, durante as duas semanas de observação, a 
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professora da sala B2 nunca conversou com seu grupo de crianças sobre o 

assunto.   

 Ao chegar à sala de aula a professora, então, organizava seus materiais 

no birô e ainda aguardava a chegada de algumas crianças atrasadas. 

Diferentemente das crianças da sala A1, A2 e B1, as crianças da sala B2 não 

tinham um lugar específico para guardar as mochilas, estas ficavam 

penduradas na própria carteira.  

Por volta das 13:50h, a professora, finalmente, começava a aula 

propriamente dita com a  retomada da tarefa de casa do dia anterior. No 

entanto, tal retomada não se dava a partir de uma reflexão coletiva entre 

professora e crianças. Em todos os dias observados a professora recolhia as 

tarefas, geralmente, feitas no caderno ou em folhas mimeografadas e as 

corrigia individualmente. Aqueles que não traziam a tarefa de casa eram 

intimidados por gritos e reclamações. 

Outro aspecto da rotina que gostaríamos de destacar era a 

impossibilidade de realizar algum tipo de trabalho por volta das 15:30h/15:40h 

até às 16:00h/16:10h,  já que neste horário  as crianças das turmas maiores 

iam para o intervalo e faziam muito barulho nos corredores da escola. Isto fazia 

com que a professora tivesse que falar muito alto e as crianças ficavam bem 

agitadas.  

No Quadro 7, abaixo, estão apresentadas as frequências e os tipos de 

atividades de alfabetização que foram destacadas na sala do 1º ano do  EF da 

escola pública, no período de duas semanas.  Nota-se que na 6ª aula foi 

realizado um passeio para o parque de diversões Mirabilândia, não sendo 

possível realizar a observação prevista.  
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QUADRO 7: Atividades de alfabetização desenvolvidas pela professora da 

sala B2 (Escola pública/ 1º ano do EF) 

 

Atividades/Observações 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Total 

Leitura de parlenda pela 

professora 

    X      01 

“Leitura” em voz alta de 

palavras, sentenças e 

pequenos textos pelas 

crianças 

X X   X    X  04 

“Escrita” de palavras a 

partir de sílabas dadas ou 

a partir de figuras pelas 

crianças  

X X     X   X 

 

04 

Familiarização com a 

letra cursiva e o 

movimento de escrita de 

cada uma. Diferenciação 

entre este tipo de letra e a 

de imprensa 

 

X   X X      03 

Cópia de palavras, 

pequenos textos e tarefa 

de classe pelas crianças 

X   X X     X 04 

Escrita de palavras pela 

professora 

X X         02 

  

Comparando com a sala A1 do EF vemos que foram registradas poucas 

atividades no eixo da alfabetização no Quadro 7. Também chama a atenção a 
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baixa frequência com que tais atividades foram propostas ao longo de duas 

semanas de observação, assim como a ausência de atividades realizadas 

diariamente, o que caracterizaria uma rotina na sala, algo que foi percebido 

claramente nos outros grupos observados. 

Como é possível notar no Quadro 7, entre as atividades com maior 

ocorrência está a leitura de sílabas, palavras, sentenças e pequenos textos 

pelas crianças, presentes em quatro observações entre as nove realizadas. 

Porém, considerando que trata-se do ano em que se espera um ensino formal 

e sistemático da leitura e da escrita, consideramos que as crianças da sala B2 

eram pouco solicitadas a fazerem algum tipo de leitura.  Assim, nota-se que há 

na sala do 1º ano do EF da escola pública, bem menos propostas nesta 

direção do que numa sala de pré-alfabetização da mesma rede! (ver o Quadro 

5).  

 Um outro problema em relação a essas atividades era que as crianças 

não eram, de fato, estimuladas a ler usando seus conhecimentos e sendo 

confrontadas pela professora para avançar em sua reflexão. Assim, por 

exemplo, na primeira observação, as crianças foram solicitadas a lerem o título 

do livro “Rita Sapeca, no mundo da lua”. A professora se dirigiu ao quadro e 

escreveu em letra de imprensa o título da história, em seguida, pediu para as 

crianças lerem o que ela havia escrito no quadro. Porém, como a professora já 

havia apresentado a elas o livro que ia ser lido, as crianças certamente 

deduziram o que estava escrito no quadro sem provavelmente terem lido a 

frase.  

Outro exemplo de atividade de “leitura” aconteceu na 2ª observação, 

quando a professora trabalhava um conteúdo de ciências, referente às partes 

da planta, e escreveu no quadro os nomes das respectivas partes ao lado de 

uma árvore que havia desenhado. Em seguida, apontou as palavras e solicitou 

que as crianças lessem. Como se vê, não se sabe ao certo se as crianças liam 

ou se simplesmente nomeavam as partes das plantas que já haviam 

memorizado. Dando continuidade a atividade foi entregue a cada criança uma 

ficha mimeografada, no qual as crianças teriam que ler as palavras, recortar 

cada uma e colar ao lado da figura que ela representava.  Vejamos a atividade: 
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Neste caso, a atividade poderia ter sido um desafio interessante para 

todas as crianças, na medida em que mesmo as que estavam numa fase 

menos avançada em relação aos conhecimentos sobre o sistema poderiam 

usar o que sabiam para tentar ler as palavras. Contudo, percebemos que a 

proposta se torna um exercício de discriminação visual, já que, previamente, a 

professora havia desenhado no quadro a árvore, escrevendo os nomes das 

partes das plantas. Assim, as crianças acabaram olhando as palavras no 

quadro e comparando com as palavras da atividade. Dessa forma, coloram as 

palavras no colar correto sem qualquer reflexão.  

No 5º dia de observação, a professora apresentou um cartaz para que, 

segundo ela, “as crianças lessem a parlenda do Saci-Pererê”, relativa ao tema 

folclore.  
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SACI-PERERE 

DE UMA PERNA SÓ 

CONHEÇO VOCÊ DAS HISTÓRIAS DA VOVÓ 

CARAPUÇA NA CABEÇA 

CACHIMBO NA BOCA 

SOLTANDO FUMAÇA 

O SACI É UMA GRAÇA 

 

O texto, na verdade, foi, primeiramente, lido pela professora. Em 

seguida, ela começou a marcar as sílabas das palavras do texto com piloto e à 

medida que ela fazia essa marcação, as crianças nomeavam as letras das 

sílabas. Assim, não houve, de fato, qualquer iniciativa de levar as crianças a 

realmente tentar ler o texto apresentado.  

O modelo de “leitura” da parlenda proposto nos pareceu enfadonho e 

repetitivo, pois como foi dito, as crianças simplesmente nomeavam as letras 

correspondentes às sílabas das palavras, sem serem desafiadas a, por 

exemplo, identificar uma determinada palavra no texto.  Ao final dessa proposta 

de “leitura”, as crianças foram solicitadas a copiar o texto no caderno, sem 

qualquer finalidade significativa para as crianças.  

 A última atividade de “leitura” observada ocorreu na 9ª observação, após 

a explicação oral da professora sobre os meios de comunicação.  Depois dessa 

fala, ela expôs no quadro desenhos com os respectivos nomes dos objetos: 

telefone, rádio, carta, computador, livro, televisão, revista, jornal e telegrama. 

Em seguida, ela apontou os objetos e as crianças “liam” os nomes dos 

mesmos. Na verdade, vemos mais uma vez que da forma como foi conduzida a 

atividade é possível que as crianças estivessem apenas nomeando os 

desenhos, como foi comentado em relação à atividade das partes da árvore. 

A falta de desafio comentada acima em relação às atividades de leitura, 

também foi constatada nas atividades em que as crianças eram solicitadas a 

escrever palavras.  No primeiro dia de observação, após a leitura da história 
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“Rita Sapeca, no mundo da lua”, a professora colou no quadro algumas 

palavras retiradas do texto, escritas em letra de imprensa e divididas por 

sílabas, por exemplo: Ri-ta, sa-pe-ca, co-ru-ja, ra-ta, va-ca. Em seguida, 

solicitou às crianças que tentassem formar cinco novas palavras a partir das 

sílabas expostas. A professora explicou às crianças que juntando o “ja” de 

“coruja” e o “ca” de “vaca”, eles poderiam formar uma nova palavra “JACA”, 

escrevendo o nome  no quadro em letra de imprensa. Ela continuou explicando 

que juntando o “sa” de “sapeca” e o “co” de “coruja”, a nova palavra formada 

seria “SACO”, que também foi escrita no quadro.  Após essa explicação, a 

professora informou às crianças que elas deveriam seguir o modelo 

apresentado por ela e formar novas palavras no caderno.   

Embora esta nos pareça uma boa atividade de alfabetização, uma vez 

que possibilita às crianças perceberem que a partir das sílabas contidas em 

certas palavras, novas palavras podem ser formadas, a condução da 

professora deixou muito a desejar. Vimos que apenas três crianças 

conseguiram formar novas palavras em seus cadernos, a grande maioria, 

portanto, acabou copiando as palavras formadas pelos colegas.  Enquanto 

isso, a professora estava ocupada em outra atividade, não relacionada à tarefa 

proposta. Após um certo tempo, ela perguntou as crianças que palavras elas 

haviam conseguido formar e se limitou a listar no quadro as palavras ditas 

pelas crianças, sem fazer qualquer reflexão ou comentário acerca das novas 

palavras encontradas, nem mesmo observou que algumas delas já tinham sido 

formadas por ela ao explicar a tarefa. 

De forma geral, vimos que a professora não orientava as crianças ou 

comentava sobre o que faziam, na verdade, como já foi dito, ela quase não 

conversava com elas. Estas, por sua vez, se mostravam um tanto apáticas 

diante da falta do que fazer e talvez refletindo a própria apatia da professora.  

Embora não tenha sido objetivo da pesquisa fazer a avaliação da escrita 

das crianças, vale destacar que das 11 crianças que estavam alfabéticas nesta 

sala, cinco delas frenquentavam a sala B1 no ano anterior. Das sete crianças 

que estavam numa hipótese silábica-alfabética da na sala B2, duas delas 

integraram a sala B1, das duas crianças silábicas, uma delas era da sala B1 e, 
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finalmente, das duas crianças pré-silábicas, uma era da sala B1. Infelizmente, 

constatamos que o quadro descrito em relação às crianças vindas da sala B1 

era exatamente o mesmo quando da observação no ano anterior na EI. Ou 

seja, nenhuma criança apresentou progressos até pelo menos o início do 2º 

semestre do ano seguinte quando observamos a sala B2, do 1º ano do EF.  

Ainda com relação às propostas de escrita de palavras, cabe destacar 

ainda a atividade abaixo, realizada na 7ª observação. Trata-se de uma 

cruzadinha, que embora seja uma boa atividade no eixo da alfabetização é 

uma atividade difícil para crianças que ainda estão no nível silábico e pré-

silábico, como era o caso de seis crianças da sala.  

 

 

 

Mais uma vez, confirmamos a falta de interação entre a professora e 

crianças na condução da atividade. Enquanto as crianças tentavam realizar a 

tarefa ela permaneceu sentada no birô, corrigindo outras atividades e 

preenchendo cadernetas.  
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As crianças, por seu lado,  se envolveram bastante com o desafio da 

cruzadinhas, quiseram pintar os desenhos com empolgação e se ajudavam na 

escrita das palavras. Algumas delas ficaram confusas pelo fato das figuras da 

cruzadinha não estarem numeradas, o que fez com que a professora, sempre  

sentada em seu birô, numeraresse as figuras para que as crianças 

escrevessem seus nomes. Esta atividade iniciou as 16:00h e só terminou as 

17:10h. 

Ao longo das observações, vimos que, habitualmente a professora 

escrevia no quadro as palavras em letra de imprensa. Porém, conforme mostra 

o Quadro 7, em alguns momentos, ela escrevia em letra cursiva. Ao que 

parece, a professora, pretendia familiarizar as crianças com outro tipo de letra, 

mas entendia, adequadamente, que para o trabalho de alfabetização com seu 

grupo de crianças, a letra de imprensa seria a mais indicada. Assim, na 

primeira observação, por exemplo, a professora escreveu o nome do livro que 

seria lido: “Rita Sapeca, no mundo da lua”, tanto em letra cursiva, quanto em 

letra de imprensa, sem mencionar que o título era o mesmo, apesar da escrito 

com letras diferentes. O mesmo também ocorreu quando ela escreveu o 

cabeçalho no quadro nos dois tipos de letra para que as crianças copiassem. A 

professora, porém, não salientava a diferença entre os tipos de escrita. Talvez 

ela já soubesse que as crianças entendiam que poderiam utilizar qualquer uma 

das letras não sendo mais necessário pontuar esta questão.   

Ainda com relação à letra cursiva, na 4ª observação constatamos um 

trabalho mais dirigido nessa direção. Nesse dia, a professora fez questão de 

informar a pesquisadora que iria trabalhar uma atividade abordando questões 

relacionadas à “artes, coordenação e fonema”. Assim, a docente chamou as 

crianças e perguntou qual o nome da letra que eles estavam trabalhando no 

livro didático (vale salientar que algumas crianças estavam na letra A ou B, 

segundo a professora “os mais fracos”, “os mais avançados” já tinham chegado 

à letra M, N e T). Ao dizerem o nome da letra, a professora escrevia a letra 

num papel A4, na sua forma de imprensa e cursiva. Em seguida, explicou as 

crianças que elas deveriam colar bolinhas de papel colorido, seguindo o 

traçado da letra. A professora dizia como deveria ser o traçado individualmente. 
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Observamos que “a maioria” das crianças da sala B2, colaram bolinhas nas 

letras F e G. 

Vemos que a atividade buscava desenvolver a coordenação motora fina 

das crianças, bem como salientar o nome das letras e a diferença entre o 

traçado das letras de imprensa e cursiva.  A direção adequada do movimento 

da letra cursiva também era foco de atenção.  Notamos muito empenho e 

concentração das crianças na realização desta atividade, porém, vale salientar 

que esta proposta não implicou em qualquer trabalho referente ao fonema 

como disse a professora. Provavelmente, isto reflete uma confusão conceitual 

da docente em relação ao conceito de fonema e nome de letra. Além disso, 

embora as letras ficassem bem coloridas, também não consideramos tal 

atividade uma proposta de “artes” somente porque utiliza cola e papel colorido.  

O Quadro 7 evidencia que as crianças da sala B2 eram solicitadas a 

copiar atividades no caderno. Em um dos dias, por exemplo, a professora foi 

até o quadro, escreveu o cabeçalho e três perguntas relacionadas à história 

que havia lido: que animal era Rita Sapeca? Por que ela era sapeca? O que 

aconteceu com Rita?  As crianças foram, então, solicitadas a copiar as 

perguntas no caderno, porém, as respostas foram dadas oralmente na sala o 

que torna a atividade de cópia sem qualquer sentido. Ainda neste dia, a 

professora foi ao quadro e escreveu em letra de imprensa o título da história 

lida: “RITA SAPECA, NO MUNDO DA LUA” e pediu para as crianças copiarem 

em sua folha o nome que ela havia escrito no quadro.   

Outro momento de cópia de tarefa ocorreu na 10a observação. Por volta 

das 14:00h, a professora escreveu  o cabeçalho no quadro e uma atividade 

com três questões. A primeira questão pedia que elas formassem palavras.  Na 

verdade, as crianças teriam apenas que juntar sílabas de uma mesma palavra, 

que estavam separadas por traçinhos. Assim, como já foi ressaltado aqui, a 

atividade de escrita proposta não faz a criança pensar, ela apenas copia a 

palavra retirando os tracinhos sem refletir sobre o que escreve ou tentar ler a 

palavra. As palavras da primeira questão foram:  ve-ne-no, pi-po-ca, co-po, sa-

pa-to. No segundo quesito as crianças deveriam ler e separar as sílabas das 

palavras: bola, boneca, boca, bela e pelada. Para cada palavra existia uma 
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quantidade de quadradinhos correspondentes ao número de sílabas. Por fim, a 

terceira questão consistia em mudar a sílaba de lugar e formar outras palavras. 

A professora deu como exemplo as palavras: gola, maca, tapa, lobo, paca e 

lama e mostrou que mudando a posição das sílabas teríamos então lago, 

cama, pata, bolo, capa e mala. 

Dessa maneira, vemos que os dois últimos quesitos poderiam ser 

bastante proveitosos se houvesse uma boa condução da professora. Porém, 

isso mais uma vez não acontece. Assim, neste dia, as crianças realizaram a 

cópia da tarefa citada e mais da tarefa de casa. Na hora de responder às 

questões as crianças, simplesmente, acabavam esperando pela professora que 

registrava as respostas no quadro para que elas novamente copiassem! 

Infelizmente, o hábito da cópia parecia inteiramente incorporado pelas crianças. 

Percebemos que a maioria delas sequer tentava realizar a atividade, a maior 

parte apenas esperava que a professora escrevesse as respostas no quadro 

para, então, copiarem.  

Se somarmos as atividades de escrita de palavras que, conforme 

argumentamos acabavam se transformando em atividades de cópia com 

aquelas em que as crianças eram explicitamente solicitadas a copiar (como, 

por exemplo, a parlenda do Saci apresentada acima ou a cópia de tarefas de 

casa na agenda e de classe) vemos que as crianças passavam a maior parte 

do tempo copiando.  Além da grande quantidade de atividades que envolviam 

apenas a cópia, as crianças ficavam presas a uma mesma atividade por muito 

tempo. Geralmente, uma atividade escrita iniciava após a correção da tarefa de 

casa em torno das 14:00h e esta só vinha a ser concluída por volta das 17:00h, 

quando iniciava a organização da tarefa de casa. Dessa forma, em média era 

realizada apenas uma ou duas atividades por dia e a tarde na sala B2, 

realmente, custava a acabar. 

  Como pode ser visto no Quadro 7, diferentemente das demais 

professoras da pesquisa, tanto da EI como do EF, a  atividade de escrita de 

palavras pela professora da sala B2 não era algo frequente. Apenas dois 

momentos foram registrados ao longo de duas semanas de observação. Em 

um deles, a professora escreveu o nomes das partes das plantas, atividade já 
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mencionada anteriormente.  Para isso, ela se dirigiu ao quadro e escreveu em 

letra de imprensa os nomes correspondentes às partes das plantas sem, 

entretanto, envolver as crianças nessa atividade de escrita, questionando, por 

exemplo, sobre que letra ou pedacinho colocar, etc.  

Por fim, salientamos que o livro didático de alfabetização foi utilizado 

uma única vez ao longo das duas semanas de trabalho observadas. Ou seja, o 

livro era um recurso muito pouco presente na rotina da sala B2, algo bem 

diferente do que foi observado na sala do 1º ano do EF da escola privada (A2). 

Como o livro trabalhava a partir da ordem alfabética, cada bloco 

correspondia a uma letra do alfabeto. Dessa forma, a professora dirigia as 

atividades do livro ao seu grupo de crianças a partir da aprendizagem da 

sequência das letras, ou seja, as crianças só poderiam realizar o bloco das 

tarefas da letra “B”, por exemplo, se já tivessem realizado o bloco da letra “A”. 

Vale ressaltar que as atividades de cobrir o traçado de letras pontilhadas, a 

cópia de palavras e a separação de sílabas eram atividades recorrentes neste 

livro.  

A atividade do livro observada na 4ª aula iniciou às 14:00h e só foi 

concluída às 16:30h, neste meio tempo houve uma pausa de 45 minutos para a 

merenda e recreio. Com isso, a atividade do livro durou 1 hora e 45 minutos, o 

que consideramos muito tempo para uma mesma atividade, sobretudo, quando 

requer apenas o exercício mecânico da cópia!  

O livro Porta Aberta foi aprovado no PNLD/ 2010. Porém, algumas 

limitações são apontadas pelos especialistas que analisaram a obra.  Vejamos 

o que eles dizem:  

 

Como a coleção recorre frequentemente a cópias e à 
memorização dos alunos, as propostas destinadas à 
exploração do sistema alfabético devem ser ampliadas, 
reservando-se maior espaço à reflexão sobre os princípios e 
regras trabalhados e a sua aplicação em novas situações. 
(BRASIL, 2009, p.123) 
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Na citação acima vemos que algumas recomendações são feitas para 

compensar as falhas identificadas no livro. Entretanto, as observações 

relatadas até aqui mostram que na sala B2 as atividades de alfabetização são 

reduzidas, pouco variadas, não havendo estímulo para a reflexão sobre o 

sistema de escrita. A professora, ao contrário, parece seguir fielmente a 

proposta do livro que   

... se baseia em uma perspectiva predominantemente 
transmissiva: no primeiro volume, a ênfase é no trabalho 
sistemático com palavras-chave e na memorização de padrões 
silábicos, sempre por meio de atividades de cópias de 
palavras, de formação e separação de palavras em sílabas, 
escrita de frases com as palavras formadas e repetições 
desses modelos. (BRASIL, 2009, p. 121) 

 

No próximo tópico, seguindo o padrão de análise que temos adotado, 

nos concentraremos na análise das atividades de letramento da sala B2. 

 

4.4.3 Atividades de Letramento desenvolvidas na sala B2 

 

Com base no mesmo princípio de discussão adotado até aqui, iremos 

agora apresentar as atividades de letramento identificadas nos dias de 

observação da sala B2.  

 

QUADRO 8: Atividades de Letramento desenvolvidas pela professora da 

sala B2 (Escola pública/ 1º ano do EF) 

 

Atividades/Observações 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Total 

Leitura de história X          01 

Canto de músicas 

populares (cantigas)  

    X     X 02 

Leitura de parlenda e 

adivinha 

    X      01 



150 

 

 

 

Ao analisarmos o Quadro 8 percebemos que as atividades no eixo do 

letramento na sala B2 foram ainda mais escassas do que as registradas  no 

eixo da alfabetização. 

Diferentemente da professora da sala B1 da EI da escola pública que 

realizava a roda de história diariamente, vemos que na sala B2, esta parece ser 

uma atividade esporádica, se fazendo presente em apenas um encontro em 

duas semanas. Vale registrar que tal diferença foi notada pelas crianças que 

vieram da sala B1, sendo um aspecto mencionado por algumas delas nas 

entrevistas. 

 A única sessão de leitura de história observada na sala B2 ocorreu no 

início da tarde, por volta das 14:00h. A professora se dirigiu à frente da sala 

com as crianças sentadas nas carteiras e antes de iniciar, mostrou o livro que 

iria ler e apontou para o título. Em seguida copiou o título do livro no quadro e 

pediu para que as crianças lessem o que havia escrito. A partir desse ponto fez 

a leitura do livro intitulado: “Rita Sapeca, no mundo da lua”, de Schumurl e 

Peral.   

Nota-se que não foi realizada uma apresentação prévia do livro, dos 

autores ou feita qualquer tentativa de prever o tema da história ou de ativar 

conhecimentos prévios que poderiam colaborar com a leitura do texto, algo 

recomendado por diversos autores que abordam a possibilidade e relevância 

do ensino da compreensão (ver, por exemplo, SOLÉ, 1998).  

Após a leitura a professora perguntou as crianças: que animal era Rita 

Sapeca? Por que ela era sapeca? O que aconteceu com Rita? As questões 

foram respondidas oralmente sem qualquer discussão já que as três perguntas 

elaboradas remetiam à respostas facilmente identificadas no texto. 

Vale destacar ainda que em nenhum momento, após a leitura do livro, as 

crianças foram estimuladas a conversar sobre a história ou solicitadas a pensar 

sobre o texto ou construir inferências, algo fundamental para a formação de 

leitores na Educação Infantil como tem sido salientado por Brandão e Rosa 

(2005, 2010).  
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 Após a escrita das perguntas no caderno, a professora entregou para 

cada criança uma folha em branco e solicitou que elas desenhassem a parte da 

história que mais gostaram. Em seguida, a professora foi ao quadro escreveu 

em letra de imprensa “RITA SAPECA, NO MUNDO DA LUA” e pediu para as 

crianças copiarem em sua folha o nome que ela havia escrito no quadro. Tal 

atividade durou aproximadamente 45 minutos.  

Pode-se concluir que das quatro salas observadas, a sala B2, 

apresentou claramente o menor convívio com a leitura e manuseio de livros de 

histórias. Não podemos deixar de criticar esse fato, uma vez que a leitura de 

história é um momento muito apreciado pelas crianças e no qual ela pode 

realizar várias aprendizagens sobre a língua escrita, além de desenvolver-se 

em termos afetivos, sociais e culturais. Vale salientar ainda o grande interesse 

demonstrado pelas crianças da sala B2 por essa atividade, mostrando-se bem 

atentas e alegres durante a leitura do livro.   

Uma outra diferença marcante entre a rotina das salas B1 na EI e a sala  

B2, no EF, foi a quase ausência de canções populares no dia a dia das 

crianças. Quando as nove crianças originárias da sala B1 chegaram à sala B2 

(1º ano), a convivência com esta prática que tanto adoravam parece ter sido 

quase eliminada. Assim, presenciamos apenas dois momentos de canto, um 

deles relacionado à parlenda do Saci-Pererê que foi trabalhada no 5º dia de 

observação, dentro da semana do folclore. A parlenda era musicada e foi lida/ 

cantada pela professora. Em poucos minutos as crianças já haviam 

memorizado e cantavam os versinhos com animação. O outro momento de em 

que as crianças cantaram ocorreu na 10ª observação, quando a professora 

acabou cedendo aos insistentes pedidos das crianças para cantaram uma 

música que haviam aprendido para a comemoração do dia das mães. 

Voltando ao Quadro 8, ao longo de duas semanas de observação, nota-

se que as crianças entraram em contato com dois gêneros além da história. 

Um deles foi a parlenda do Saci mencionada acima. Esta atividade foi 

conduzida da seguinte maneira: a professora realizou uma breve explicação 

sobre o folclore e depois colou no quadro o desenho do Saci-Pererê. Junto ao 

desenho foi exposto um cartaz em letra de imprensa com a parlenda que foi 
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transcrita quando discutimos as atividades voltadas para a alfabetização, no 

item 4.4.2. Após a leitura da parlenda, conforme discutimos neste item, a 

professora solicitou que esta fosse copiada no caderno, segundo também 

mencionamos nessa seção.  

 As crianças que concluíam a atividade de cópia da parlenda foram, 

então, solicitadas a colorir um desenho do Saci e completar a seguinte adivinha 

apresentada numa ficha mimeografada. 

  

EU SOU PRETINHO 

DE UMA PERNA SÓ 

EU FUMO CACHIMBO 

EU SOU O _________ 

 

A adivinha foi lida pela professora e as crianças responderam 

prontamente. Vale ressaltar a ausência de incentivos da professora para refletir 

sobre os dois gêneros. Na verdade, a resposta da adivinha era tão óbvia que 

nem chega a ser um bom representante do gênero. A parlenda, por sua vez, foi 

muito mal aproveitada. Esse texto muito adequado para o trabalho de 

alfabetização, já que é curto, facilmente memorizado e rimado. Tais 

características atraem as crianças e dá margem para uma série de atividades 

tanto voltadas para alfabetização (atividades de análise fonológica, por 

exemplo) como para o letramento. Assim, uma proposta interessante seria 

fazer um convite para que as crianças apresentassem outras parlendas que por 

acaso soubessem de cor para a produção de um livro de parlendas escrito e 

ilustrado por elas. 

 Ainda sobre a familiarização com outros gêneros, foi observado que no 

10º dia de observação, ao trabalhar o tema “meios de comunicação”, a 

professora mencionou brevemente o gênero “carta pessoal”. Porém, também 

não houve qualquer trabalho dirigido e nem sequer foi lido um exemplar do 
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gênero. Apenas ao falar sobre meios de comunicação ela perguntou às 

crianças quais os meios eram mais utilizados no passado, antes do avanço 

tecnológico. Nesse contexto, a professora informou que antigamente as 

pessoas se correspondiam muito por cartas, diferente dos dias atuais, no qual 

o uso da internet diminuiu a comunicação das pessoas através deste 

instrumento. A professora explicou ainda que as “pessoas recebem cartas 

através dos correios com a entrega dos carteiros.” Ela também mencionou que 

“para uma carta chegar à casa de uma pessoa é necessário que se preencha 

um envelope com o endereço correto senão a carta não chega ao seu destino.” 

 Em síntese, em todos os casos apresentados acima, fica evidente a 

ausência de um trabalho dirigido para a reflexão sobre o gênero textual, algo 

igualmente ausente nas práticas de todas as docentes observadas nesta 

pesquisa. 

Finalmente, vale destacar a falta de propostas de produção de textos 

individuais ou mesmo coletivos na sala B2, uma atividade importante não 

apenas para o eixo do letramento. 

Concluindo podemos afirmar que a professora da sala B2 se 

caracterizou por uma atuação mecânica e distante das crianças, que não 

estimulava a fala e a reflexão por parte dos pequenos. Apesar de ser uma 

professora experiente, pois lecionava há mais de 20 anos, tinha formação em 

Magistério, Pedagogia e Pós-graduação em Psicopedagogia a falta de cuidado 

com o planejamento das atividades e no acompanhamento das crianças eram 

notáveis.  

A arrumação da sala com carteiras enfileiradas e a sua própria postura, 

mantendo-se na maior parte do tempo sentada em seu birô com as crianças se 

levantando e dirigindo-se a ela de forma individual também não contribuía para 

a sua interação com o grupo. 

Vimos também que as atividades de letramento trabalhadas na sala B2 

foram reduzidas e muito pouco exploradas. As atividades de alfabetização, por 

sua vez, apareceram em número maior que as de letramento, no entanto, a 

adequação e qualidade das atividades de ambos os eixos apresentaram 

enormes lacunas em relação à perspectiva de “alfabetizar-letrando” (SOARES, 
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2003) que tem sido defendida aqui. Provavelmente, a falta de 

comprometimento no planejamento das atividades pela professora, a falta de 

apoio da coordenação da escola e de condições físicas do prédio (a acústica 

das salas era péssima e ouvia-se muito barulho de outras salas) contribuiu 

para gerar um clima que dificultava ainda mais o trabalho pedagógico.   

Neste contexto, supomos que para as crianças da sala B2 foi uma 

mudança penosa sair de uma sala na qual vivenciavam momentos de 

brincadeiras, de leitura de histórias e de estarem sempre ocupadas com 

realização de atividades, para, estar num ambiente em que passavam quatro 

longas horas limitadas à atividades que pouco exploravam o seu potencial. 

 

4.4.4 O recreio e as brincadeiras na sala B2 

 

 Vimos que o recreio da sala B2 acontecia diariamente após a merenda e 

durava em média 30 minutos. As crianças do 1º ano recreavam junto com o 

grupo de crianças das salas dos 2° e 3° anos do EF.  

A escola tinha um amplo espaço físico, no entanto, não era 

suficientemente arborizada e não havia brinquedos ou parque de areia, 

disponível às crianças. Havia uma quadra de esportes em condições precárias 

de conservação, com boa parte do cimento quebrada. Vimos, muitos espaços 

da escola de “barro batido”, onde simplesmente as crianças brincavam de 

correr. A escola também apresentava um pátio amplo, ventilado e com sombra, 

onde acontecia a merenda.  

Os motivos alegados pela direção da escola quando questionamos os 

problemas apresentados acima foram os seguintes: 1) caso houvesse 

brinquedos na escola, estes seriam destruídos pelas crianças maiores 2) a 

presença de brinquedos no ambiente escolar é muito ruim porque ocasiona 

acidentes; 3) como não há funcionários para olhar as crianças na hora do 

recreio é melhor evitar os brinquedos na escola.  
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Quanto aos momentos de brincadeiras, constatamos que nas duas 

semanas observadas, as crianças tiveram apenas dois momentos de recreação 

no qual brincaram livremente de pega-pega, queimado e bola, com a 

professora da turma. Os dois momentos aconteceram no pátio da escola, no 

final do horário de aula, com duração de 40 minutos cada.   

Nas dez observações realizadas na sala B2, não presenciamos nenhum 

momento de brincadeiras em sala de aula, dirigidas pela professora.  Assim 

como ocorrido na escola da rede particular, na escola da rede pública, as aulas 

de recreação da EI foram substituídas pela Educação Física no EF, com duas 

aulas semanais, de 50 minutos de duração cada. 

Concluindo essa sub-seção, vale mencionar que foram identificadas 

algumas estratégias adotadas pelas escolas na transição dos grupos de 

crianças entre os níveis da EI para o EF, tanto na rede particular, quanto na 

rede pública. 

 No contexto da rede privada, por exemplo, há um momento, antes do 

início do ano letivo, denominado pela escola como o “Dia da “Integração”. 

Neste dia, que corresponde a uma manhã, as crianças veteranas da escola 

(que frequentaram a EI) se encontram com as futuras professoras dos 1° anos 

e com as crianças novatas da escola e vivenciam momentos de brincadeiras, 

gincanas, contação de histórias, lanche, visita aos espaços da escola, entre 

outras atividades.  

Quanto às estratégias de transição presentes na escola da rede pública, 

destacamos a realização de visitas dos grupos de crianças que frequentaram 

as salas de última etapa da EI à escola de EF em questão. Geralmente, tais 

encontros estavam associados à apresentação e socialização dos trabalhos e 

projetos realizados na escola EI. Pontuamos ainda, que tais iniciativas foram 

adotadas pelas próprias professoras da escola da EI, que relataram certo 

desconforto com a falta de integração e acolhida das suas crianças ao 

ingressarem no EF, mais especificamente, na escola onde foram conduzidas 

nossas observações.   
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No próximo tópico, continuaremos abordando a transição da EI para o 

EF com o foco nas falas das crianças das quatro salas investigadas com vistas 

a identificar suas impressões na passagem da EI para o EF. 

 

4.5 O QUE PENSAM AS CRIANÇAS SOBRE A PASSAGEM DA EI PARA O 

EF? 

 

Os dados, a seguir, foram obtidos através de entrevistas realizadas com 

as mesmas crianças que frequentaram a EI, em 2009 e o 1º ano do EF, em 

2010. Conforme anunciado na metodologia desta pesquisa, as entrevistas com 

as crianças aconteceram, portanto, nestes dois períodos, que serão detalhados 

mais adiante.  

No ano de 2009, nos meses de outubro e novembro, entrevistamos 

todas as crianças das salas A1(24 crianças no total) e B1(total de 15). Nosso 

objetivo era captar as suas impressões sobre como percebiam a escola de EI e 

a transição que se daria da EI para o EF. O espaço para as brincadeiras, bem 

como as práticas de leitura e escrita também foram alvos nas conversas com 

as crianças.  

Em 2010, realizamos mais 19 entrevistas, agora com as crianças 

frequentando o 1º ano do EF.  Entre as entrevistadas, 10 crianças23 eram da 

sala A1 em 2009 e nove eram da sala B1, neste ano.  

O critério de escolha das entrevistas que foram aqui analisadas guiou-se 

por uma análise e seleção daquelas mais interessantes e reveladoras em 

relação aos objetivos explicitados acima. 

As entrevistas com as crianças aconteceram após as observações de 

todas as aulas, sendo conduzidas individualmente, fora da sala de aula. As 

mesmas foram gravadas e transcritas. 

                                                 
23

 Entre essas 10 crianças, metade era da sala A2 e a outra metade frequentava outras salas de 1º ano da 

escola. Como já foi comentado, na passagem da EI para o EF, a escola privada decidiu distribuir as 

crianças entre as cinco salas de 1º ano do EF.  
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Para orientar a discussão dos dados dividimos a análise das falas das 

crianças em quatro blocos: O que as crianças falam sobre as brincadeiras na 

escola?; O que as crianças falam sobre as atividades de leitura na escola?; O 

que as crianças falam sobre as atividades de escrita na escola?; O que as 

falam crianças sobre a passagem da EI para o EF? 

 

4.5.1 O que as crianças falam sobre as brincadeiras na escola? 

 

Ao analisarmos as entrevistas com as crianças das quatro salas 

observadas, ficou evidente que o momento da brincadeira era o mais apreciado 

por elas, tanto na EI, quanto no EF. 

  

Assim, quando perguntadas, por exemplo, a respeito do que existia “de 

mais legal na escola”, apenas duas crianças da sala A1 afirmaram que “estudar 

e aprender” eram as atividades que elas mais gostavam, bem como uma 

criança da sala B1 que relatou que “escrever” era o que ela mais gostava de 

fazer na escola.  

 

O brincar também aparece com muita frequência quando as crianças da 

EI, tanto da sala A1, quanto da sala B1, falavam sobre o que faziam na escola. 

Vejamos:  

P: Quando você chega aqui escola até a hora de ir embora, o 
que é que você faz? 
C: Eu brinco com meus amigos no balanço. 
P: Faz mais alguma coisa, ou só brinca? 
C: Sim, brinco com futebol. 
P: Com quem você brinca? 
C: Com Vini, Sérgio, Patrick, Júlio César e João Pedro. 
P: E você faz mais o que aqui na escola? 
C: Brinco com minha amigas. Só isso. 
(CRIANÇA DA SALA A1) 
 
P: Me diz uma coisa, quando você chega aqui na escola até a 

hora e ir embora o que é que você faz?  
C: Primeiro eu vou para o parque, depois eu vou pra rotina de 
sala, depois eu faço tarefa, depois eu vou pro lanche, depois 
do lanche sempre tem alguma coisa e depois o parque. Na 
saída eu vou pro parque. 
(CRIANÇA DA SALA B1)  
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Na verdade, de todas as entrevistas das salas de EI analisadas, apenas 

uma criança (da sala A1), não enfatizou a brincadeira ao descrever a rotina na 

escola, como vemos no extrato abaixo:  

 

P: Assim que você chega à escola, até a hora de ir embora, o 
que você faz aqui? 
C: Quando eu chego na escola eu vou guardando minhas 
coisas, eu vou pegando minha lancheira, vou colocando lá. Aí 
depois eu coloco lá, e vou abrindo minha bolsa. Tiro a tarefa, 
tiro a agenda, depois eu fecho. Depois de eu fechar a bolsa e 
colocar a bolsa no lugar, eu fico lá olhando as pessoas. Eu fico 
fazendo isso. Aí depois, quando chega a hora de parar com 
isso, eu faço isso aqui. Eu vou lá na roda, só que eu não sento 
perto da tia, eu fico querendo sentar perto da tia, só que tem 
Maria Clara e Eduarda. E depois disso, quando chega a hora 
do recreio, aí eu lancho, eu e meus amiguinhos, aí quando 
acaba a gente fica lá na fila. Lava a mão, depois que a gente 
lava a mão, vai e volta pra sala pra tomar um copo d’água. 
Quando toma o copo d’água, aí a gente deita pra relaxar. Aí 
depois a professora explica a tarefa de casa. Aí depois de 
explicar a tarefa de casa, aí depois ela dá a agenda, a gente 
coloca a agenda e a tarefa na bolsa, a gente pensa. Aí depois 
de pensar a gente vai lá, pega a lancheira e pega a bolsa e 
coloca a agenda, a tarefa. Aí depois disso tudo, a gente vai lá 
pra a saída. Aí depois aparece o transporte, ou a mãe e o pai, 
a família, ou madrinha, qualquer coisa, pra vir me buscar. 
(CRIANÇA DA SALA A1) 

 

É interessante notar que a fala desta criança, confirma algumas 

impressões que tivemos da prática da professora A1, que apresentava uma 

rotina bem estabelecida: guardar a mochila, retirar a agenda e tarefa de casa, 

sentar em círculo, lavar as mãos, beber água e relaxar, após o recreio e 

organizar a tarefa de casa. Tais atividades eram constantes e tomavam 

bastante tempo da manhã. 

Ainda em relação à brincadeira, o parque aparece como local onde elas 

ocorrem com maior frequência, apesar das crianças mencionarem que também 

brincavam na sala. Assim, as crianças das salas A1 e B1 relataram que suas 

brincadeiras preferidas eram: os balanços, correr, jogar bola no campinho, 

esconde-esconde, pega-pega, achar minhoca, casinha, areia e mãe e filha. 

Este mesmo grupo de brincadeiras foi mencionado nas entrevistas 

realizadas no ano seguinte (2010) quando as crianças frequentavam as salas 
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do 1º ano do EF (A2 e B2).  Elas também relaram que brincavam com os 

amigos da escola, ou seja, a professora não foi espontaneamente citada 

quando respondiam a questão da entrevista sobre com quem brincavam. Vale 

frisar, porém, que observamos que nas duas salas de EI (A1 e B1), momentos 

de brincadeiras dirigidas pela professora com seus respectivos grupos24. Nas 

entrevistas notamos entre as crianças da EI um grande entusiasmo ao 

recordarem dos momentos de brincadeiras com as suas professoras. Assim, 

comentavam com alegria e empolgação que suas professoras brincavam de: 

faz-de-conta, caça ao tesouro no parque de areia, seu rei mandou dizer, 

cantoria de músicas, entre outras. 

Ao ingressarem na sala de 1º ano do EF, um outro aspecto observado 

nas falas das crianças além do seu prazer pelas brincadeiras, foi a maior 

quantidade de tarefas para fazer, como mostram os extratos abaixo:  

 

P: E como é que começa o seu dia na escola? Quando você 
chega aqui, o que é que você faz? 
C: Fico esperando os meus amigos chegar. 
P: E depois disso você faz o quê? Quando entra na sala, o que 

é que Tia (...) faz? 
C: A gente reza e depois corrige a tarefa de casa. 
P: E depois da tarefa de casa tem o quê? 
C: Mais tarefa! 
P: Mais tarefa? E não tem outras coisas? Recreio, lanche...? E 
depois do recreio tem mais o quê? 
C: A gente vai para sala e vê se tem alguma tarefa pra fazer. 
Só. 
(CRIANÇA DA SALA A2) 
 

 
P: Quando você chega aqui na escola, como é a aula? O que 

tia (...) faz? 
C: Como é a aula? 
P: Sim, quando entra na salinha. 
C: Faz o circulo e escuta a oração. 
P: E depois da oração? 
C: A tia ensina. 
P: E faz mais o quê? 
C: Faz a tarefa no caderno. 
P: E depois tem mais alguma coisa? 
C: O lanche, e depois tem outras tarefas e vai embora. 
(CRIANÇA DA SALA A2) 

                                                 
24

 Na hora do recreio as crianças eram acompanhadas por auxiliares, sendo o momento de descanso das 

professoras. 



160 

 

 

 

Com relação a brincar com a professora, as crianças do EF pontuaram 

que isso ocorria esporadicamente, no caso das crianças da sala A2. A maioria 

das crianças da sala B2, no entanto, afirmou que sua professora não brincava 

com elas. Além disso, como foi destacado acima, era evidente nas falas desse 

grupo a forte presença das tarefas na rotina, como ilustram os extratos de 

entrevistas com três crianças dessa sala:  

 
Criança 1  Criança 2  Criança 3  

P: E quando você 
chega aqui na escola 
faz o quê? Fica lá no 
pátio, e depois quando 
sobe? 
C1: Quando sobe eu 
pego e fico sentada. 
P: Aí faz o que quando 
entra aqui na sala? 
C1: Quando entra, 
cada um vai pra sua 
banca e quando tia não 
dá a tarefa fica 
conversando. 
P: E depois que ela dá 
a tarefa faz o quê? 
C1: Fica lá estudando. 
P: E depois? Tem mais 
alguma coisa? 
C1: E depois eles ficam 
lá quietinhos na deles. 
P: E depois da tarefa 
tem o quê? 
C1: Tarefa do quadro. 
P: E depois da tarefa 
do quadro? 
C1: Tem o recreio, 
depois sobe pra fazer a 
tarefa e só. 
P: Tá certo, entendi! E 
depois que tem essa 
tarefa? 
C1: Quando acaba 
brinca um pouquinho e 
depois passa outra 
tarefa. 

P: E quando você chega 
aqui na escola, o que é 
que você faz? 
C2: Eu sento na cadeira. 
P: E depois que você 
está sentada, faz o quê? 
C2: Tarefa. 
P: Como é essa tarefa? 
C2: A que a tia escreve 
no quadro. 
P: E depois? 
C2: O lanche. 
P: E depois do lanche? 
C2: Tarefa. 
P: Como é essa tarefa?  
C2: Tem que escrever 
um bocado de coisa. 
Agora eu num lembro... 
P: E depois dessa 
tarefa? 
C2: A saída. 
 

P: Você lembra quando 
entra aqui na escola, 
fica lá embaixo na fila 
esperando tocar. Aí 
quando você sobe, faz o 
quê? 
C3: Tarefa. 
P: E faz mais o que na 
sala? 
C3: Desenho. 
P: E faz mais alguma 
coisa? Só faz tarefa e 
desenho? 
C3: É. 
P: E tem recreio? 
C3: Tem. 
P: E depois do recreio 
quando vocês sobem 
tem mais o quê? 
C3: Tarefa. 
P: E quando termina a 
tarefa tem o quê? 
C3: Tarefa de casa. 
P: E quando termina a 
tarefa de casa? 
C3:Faz a agenda e vai 
pra casa. 
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P: E depois dessa 
outra tarefa? 
C1: Brinca mais um 
pouquinho, quando dá 
outro tempo a gente faz 
outra tarefa, e faz outra 
tarefa. 
P: E não vai pra casa 
não? 
C1: Depois dessa 
tarefa vai pra casa. 
 

  

Como vemos acima, parece haver uma pobreza absoluta de 

experiências na sala B2, o que reforça as observações conduzidas nesta sala e 

discutidas no item 4.4. “Tarefa” seja no caderno ou no livro parece ser a única 

atividade que as crianças lembram da sua rotina. O estudo realizado de Neves 

(2010) encontrou um resultado semelhante. Como vimos, ao observar o 

cotidiano de uma turma de última etapa de EI e seu ingresso no EF, na rede 

pública de Belo Horizonte, a pesquisadora constatou que as rodas de conversa 

e as brincadeiras eram as atividades preponderantes no contexto da EI.  Por 

outro lado, na sala do EF, Neves (2010) encontrou uma rotina na qual as 

crianças eram solicitadas, constantemente, a realizar atividades escritas e 

permanecerem sentadas.  

 

Em resumo, podemos concluir com base nos dados da presente 

pesquisa que, a entrada das crianças no EF significou a perda gradativa do 

espaço da brincadeira, em especial, no caso das salas observadas da rede 

pública de ensino.    

     

A pesquisa realizada por Machado (2007), que também analisou a 

passagem da EI para o EF sob a ótica das crianças e de alguns profissionais 

de uma escola pública de Vitória (ES) constatou que a transição das crianças 

era, de certa forma, “traumatizante”. Segunda a autora, os dois níveis de 

ensino apresentavam uma organização bem distinta. Enquanto, na EI havia 

predominância de brincadeiras, no EF existia maior controle dos corpos, ênfase 

em atividades mecânicas de língua escrita, atividades individualizadas, 

ausência de brinquedos e de momentos de brincadeiras. 
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4.5.2 O que as crianças falam sobre as atividades de leitura na escola? 

 

Com base nas entrevistas com as crianças, percebemos que as 

experiências relativas à leitura de histórias pela professora nas salas de EI 

foram bem marcantes e prazerosas. Assim tanto as crianças da sala A1, 

quanto as da sala B1, mencionaram que suas professoras liam, 

preponderantemente, livros de histórias. Apenas uma criança (da sala A1), 

relatou que além de livros de histórias, sua professora também lia as tarefas do 

livro.  

Apesar dessa experiência aparentemente positiva, nenhuma das 

crianças da EI conseguiu dizer um título de livro que a professora já tivesse lido 

e que ela tivesse gostado. 

 

Ao ingressarem no EF, todas as crianças continuaram manifestando 

interesse por ouvir histórias lidas pela professora. Assim, as crianças da sala 

A2 afirmaram que adoravam quando sua professora lia histórias de bichos, de 

reis e rainhas, de castelos, de dinossauros, também sem citar um título 

específico. Como vimos na prática da professora da sala A2 (ver item 4.2.2), 

ela privilegiava a leitura de histórias do livro didático que tinham relação com a 

temática da unidade trabalhada ou lia os livros trazidos pelas próprias crianças. 

 

Por outro lado, as falas das crianças da sala B2, da escola pública de 

EF, revelaram o que também constatamos nas observações (ver o Quadro 8, 

no item 4.4.2). Ou seja, a ausência de leitura de livros de histórias pela 

professora.  De fato, as crianças entrevistas da sala B2 afirmaram que a 

professora lia apenas a tarefa não oportunizando momentos de leitura de 

histórias, como podemos ver no fragmento abaixo:  

 

P: E ela lê na sala de aula?...  Ela lê algum livro de história? 
C: Não.  

                                     P: Não?! E você gosta quando ela lê? 
C: Gosto. 
P: E ela lê o quê? 
C: Ela não lê. 
P: Mas você queria que ela lesse?  
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C: Queria. 
P: Por que você queria que ela lesse? 
C: Pra eu aprender e porque eu gosto de escutar as histórias. 
P: E ela não lê nada?! 
C: Não. 
P: Nadinha, nadinha... Nenhum livrinho de história?  
C: Nem livrinho de história. 
P: E você gosta de ler? 
C: Gosto. 
P: O que você mais gosta de ler? 
C: Gosto de ler jornal, ler historinha, eu gosto de aprender. 
P: E você queria que tia (...) lesse o quê? 
C: História e só. 
P: Só livrinho de história. Por que você queria que ela lesse? 
C: Porque ela não leu ainda, só leu uma vez. Tia (...) lê muito 
pouco! 
(CRIANÇA DA SALA B2) 

 
 

Em outro momento da entrevista esta mesma criança reafirma seu 

desejo e frustração por não ouvir mais histórias lidas por sua professora, como 

costumava ocorrer na sala de EI, no anterior.  

 

 
P: E você está gostando da escola esse ano?  
C: Ano passado era melhor. 
P: Por que era melhor? 
C: A tia era boa! 
P: Por ela era boa? O que ela fazia? 
C: Lia muitas historinhas legais! Muita coisa engraçada, que eu 
aprendia! Fazia tarefa boa! 
P: E a tia desse ano, não faz isso também? 
C: Não, ela só leu a história do Saci e de Rita Sapeca! 

(CRIANÇA DA SALA B2) 

 

Ainda é interessante destacar que todas as crianças entrevistadas tanto 

quando estavam na EI, como quando passaram para o EF afirmaram que iam à 

biblioteca da escola, porém, observamos algumas particularidades em suas 

falas que merecem nossa atenção. 

 

No segmento da EI, verificamos que as crianças da sala A1 

frequentavam a biblioteca de sua escola com regularidade e entendiam o 

funcionamento da mesma, conforme evidencia a fala de uma das crianças da 

sala: “na biblioteca a gente pega o livro pra locar, traz pra casa, lê com a mãe e 

depois traz pra escola pra devolver e pegar outro.”  
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Já as crianças da sala B2 viam a biblioteca como um local “para assistir 

filmes” e “brincar”. 

 

De fato, notamos que apenas na biblioteca da escola privada (salas A1e 

A2) havia um profissional específico para organizar o acervo e realizar ações 

de mediação ou fomento à leitura. Por outro lado, nas escolas públicas, a 

biblioteca da escola da sala B1, na EI, ficava sempre fechada. Com isso, as 

crianças só podiam ir lá com a professora da turma. Além disso, durante as 

observações verificamos que o espaço era, frequentemente, usado apenas 

para assistir filmes confirmando o relato das crianças. Tal uso da biblioteca 

também foi relatado por crianças do 1º ano do EF (sala B2). As crianças 

entrevistadas neste segmento, afirmaram que, agora, podiam ir sozinhas à 

biblioteca (na “hora do parque, na entrada ou na saída”), porém, viam o espaço 

como local para assistir filmes e realização de festas. Ou seja, o empréstimo de 

livros não era algo mencionado por elas. Vejamos o que diz uma das crianças 

da sala B2: 

  

P: E vocês vão pra biblioteca? 
C: Vamos! 
P: Sozinhos ou com tia (...)? 
C: Com tia (...). 
P: E vocês fazem o que lá na biblioteca? 
C: Brinca. Um dia a gente foi lá e teve uma festa lá.  
P: Uma festa? Festa de quê? Me explica como foi essa festa! 
C: De São João. 
P: E vocês fizeram o que lá? Só brincaram foi? 
C: Brincamos, dançamos e a gente comeu. 
P: E lá na sala da biblioteca tem o quê? 
C: Tem comida, tem cinema, tem tudo lá. 
P: E têm livros lá? 
C: Tem. 
P: Têm livros de quê? 
C: Tem historinha, livro. 
P: E no ano passado na outra escola tinha biblioteca? 
C: Tinha. Mas tia (..) só leva a gente pra biblioteca daqui. 
P: Daqui dessa escola? 
C: Não, dessa escola não, da outra, pertinho do XXX (cita o 
nome da escola que frequentou). 
C: Ela leva a gente, pra assistir lá. 
P: Na Biblioteca Pública é? 
C: É. 
P: Ah, ta, agora eu entendi! Ela leva vocês para lá é? Muito ou 

pouco? 
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C: Muito. Mas ela só levou duas vezes.  
P: E para a biblioteca daqui da escola ela leva muito? 
C: Leva, só levou uma vez. 
(CRIANÇA DA SALA B2) 

 

 
Podemos concluir, portanto, que diferentemente das crianças das salas 

A1 e A2 que frequentaram uma escola privada, as crianças das escolas 

pertencentes à rede pública, tanto na EI como no EF, não tiveram muitas 

chances de vivenciar práticas sistemáticas envolvendo as bibliotecas de suas 

escolas. Nesse sentido, ressaltamos a importância da biblioteca ter um 

responsável pelo acervo, capaz de planejar ações dirigidas à formação de 

leitores. Ou seja, confirma-se que a disponibilidade de espaço físico apenas 

não é algo suficiente. 

 

 4.5.3 O que as crianças falam sobre as atividades de escrita na escola? 

 

 No que concerne às práticas de escrita na EI, notamos que as crianças 

da sala A1 identificaram que geralmente “escreviam” o que professora escrevia 

no quadro. As “tarefas de escrever” eram, segundo elas, realizadas no livro 

didático, nas fichas e no caderno.  

 

Já as crianças da sala B1, mencionaram que escreviam “muitas coisas e 

palavras” que a professora colocava no quadro. Nota-se, na verdade, que as 

crianças das duas escolas estavam se referindo certamente as atividades de 

cópia do que era escrito pela professora. O caderno foi mencionado pelas 

crianças como o suporte mais utilizado na realização das atividades de escrita, 

algo, de fato, confirmado nas observações realizadas nesta turma. 

 

Conversando com as crianças da EI, concluímos que para elas as 

atividades de escrever eram mais difíceis do que as de leitura. Porém, todas 

consideravam que era bom escrever “porque ensina a gente a ficar inteligente”.  
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Ao ingressar no EF, o padrão de respostas das crianças pouco foi 

alterado a esse respeito, pois elas continuavam a dizer que gostavam das 

“tarefas de escrever”25.  

  

P: Tia (...) passa tarefa de escrever pra vocês? 
C: Escreve. 
P: Ela escreve aqui na sala? Ela escreve o quê? 
C: Escreve tarefa de casa e de classe e na agenda. 
P: E você escreve o quê? 
C: A tarefa de classe, na agenda e no caderno de casa. 
P: E você gosta dessas tarefas? 
C: Porque é bom estudar, pra ser inteligente. 
(CRIANÇA DA SALA B2) 

 

Porém, o aumento na quantidade de tarefas de escrita na entrada do EF 

foi algo ressaltado pelas crianças das duas salas observadas. Algumas 

crianças da sala A2, por exemplo, evidenciaram certo desconforto com a 

quantidade excessiva de tarefas “porque tem que escrever muito”.  

 

P: Você gosta quando a professora passa essas tarefas de 

escrever? 
C: Eu não gosto não. 
P: Por quê?  
C: Porque é muito demorado. E o que eu não gosto mais, é 

quando eu chego em casa e minha mãe diz: bora fazer a 
tarefa, e me dá preguiça. 
P: Mas você é tão sabida, faz tudo tão direitinho na sala de 
aula.  
C: Às vezes eu tô com pressa sabe.  
P: As tarefas de escrever estão mais difíceis esse ano, ou no 
ano passado eram mais difíceis? 
C: Esse ano. 
P: Por quê? 
C: Porque tá tudo mais grande, a gente tá recebendo mais 
tarefa e no ano que vem vai ser pior. No Infantil III a gente 
escrevia bem pouquinho, ficava com papel, cola, essas coisas. 
P: O que é que você acha dessas tarefas de ler e escrever? 
C: Eu acho muito mal.  
P: Por quê? 
C: Porque essas tarefas eu não gosto, não. 

(CRIANÇA DA SALA A2) 
 

                                                 
25

 Vale notar que o tipo de resposta “pronta” dada pelas crianças parece indicar seu desejo de 

corresponder à expectativa dos ouvintes. 
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As crianças da sala B2, também acharam as “tarefas de escrever” do EF 

mais difíceis do que as de EI, assim como se queixaram da quantidade de 

tarefas realizadas em sala.  

Mais uma vez, os dados da presente pesquisa se aproximam dos 

resultados de Machado (2007) e Neves (2010), que também constataram uma 

queixa das crianças com relação ao número de tarefas de língua escrita no 

segmento do EF.  

 

4.5.4 O que as crianças falam sobre a passagem da EI para o EF? 

   

No que refere a análise das falas das crianças, quanto aos aspectos 

relacionados à transição entre os segmentos da EI para o EF, como pode ser 

visto no roteiro da entrevista realizada com as crianças cursando o EF 

(APÊNDICE D), as três primeiras perguntas buscaram explorar suas 

impressões a respeito desta passagem. 

 

Das dez crianças entrevistadas da escola privada (EF), três delas 

disseram que a sala de EI era melhor, porque elas brincavam mais e faziam 

menos tarefas.  

P: E você está gostando da escola esse ano? 
C: Ainda to gostando, mas tem muita coisa, muito mais tarefa. 
P: E o que você está mais gostando aqui na escola, esse ano? 
C: De brincar. 
P: E o que é que você não está gostando? 
C: Não tô gostando de fazer tarefa. 
P: Por quê? 
C: É muito chato ter que fazer essas coisas, é muito chato! 
P: Mas a escola era mais legal ano passado ou esse ano? 
C: Ano passado. 
P: Por quê? 
C: Porque tinha a hora do recreio bem rápido e dava rapidinho 

a hora da saída. Aqui demora. 
(CRIANÇA DA SALA A2) 
 
 
 
P: E o que você menos gosta de fazer aqui na escola? 
C: Tarefa 
P: Por quê? 
C: Porque é chato. 
P: O que tem de diferente da sua salinha do ano passado?  
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C: A gente estuda, como todas as salas. A gente também faz 
ditado. Essas coisas que a tia numera de um até o dez e vai 
escrevendo e depois desenhando e pintando. Faz muita coisa! 

      (CRIANÇA DA SALA A2) 

 

Duas crianças da sala A2 também pontuaram sua insatisfação quanto ao 

fato de terem perdido alguns amigos
26

 da sala A1. Vejamos o que diz uma 

dessas crianças:  

 

P: E você está gostando mais da escola esse ano, ou no ano 
passado era mais legal? 
C: Ano passado era mais legal. 
P: O que é que tinha de mais legal no ano passado? 
C: Porque eu tinha os meus amigos e agora tem um monte de 
gente. 
P: Mas, então, você não gosta de muita gente, você não acha 

legal? 
C: Não. Eu gostava mais dos meus amigos... Agora a gente só 
brinca no recreio. 
P: Você queria ter ficado na tua mesma salinha ou não? 
C: Na mesma. 
P: Você queria ter mudado de salinha? 
C: Não. 
P: Por que você não queria? 

C: Porque essa é diferente da outra. 
(CRIANÇA DA SALA A2) 

  

 

            Ao contrário das crianças citadas anteriormente, outras duas 

manifestaram um posicionamento oposto, para elas a sala de EF era mais 

interessante porque tinha mais amigos27.  Tais crianças, portanto, não se 

sentiram incomodadas com a divisão da sua antiga sala de EI, conforme revela 

o extrato a seguir: 

 

P: E você está gostando da escola mais esse ano, ou no ano 
passado era mais legal? 
C: Esse ano. 
P: Por que você está gostando mais desse ano? 
C: Porque eu tenho mais amigos. 

                                                 
26

 Conforme discutido no item 4.2.1, a sala da EI da escola privada foi desfeita no EF, sendo as crianças 

distribuídas entre as cinco salas de 1º ano do EF disponíveis na escola. 
27

 Vale notar que assim como nas pesquisas de Reis (2002) e Silveira (2004), os amigos são sempre 

referidos pelas crianças quando falam de experiências positivas na escola.  
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P: É mais legal esse ano porque você tem mais amigos. E no 
ano passado você não tinha amigos? 
C: Tinha menos amigos, porque tinha uma sala. Agora tem um 
montão! 

     (CRIANÇA DA SALA A2) 

 

Outras duas crianças também afirmaram que a sala atual era melhor. 

Uma delas justificou que a sala A1 (da EI), era muito “barulhenta”28 e 

“conversavam demais”. A outra criança mencionou preferir a sala de EF, devido 

a realização do torneio chamado “jogos recreativos”, no qual uma vez por 

semana as crianças dos 1º anos se enfrentam em partidas de futebol 

(meninos) e queimado (meninas). 

 

 Em síntese, percebemos na rede privada que a preferência das crianças 

pelas salas de EI ou EF foi bem equilibrada, com cinco crianças para cada 

lado. Porém, com relação às nove crianças entrevistadas da sala B2 (escola 

pública), apenas duas revelaram preferir a antiga sala de EI.  A fala de uma 

delas revelou a lembrança carinhosa que tinha de sua professora da EI e da 

decoração da sua sala, repleta de desenhos feitos pelas próprias crianças. 

Vejamos o que ela diz:  

 

P: Você se lembra da salinha do ano passado? Como ela era? 
C: Era bonita. 
P: O que é que ela tinha? 
C: Cadeira, ventilador, parede... 
P: E na parede, tinha o quê? 
C: Papel. 
P: E tinha o quê nesse papel? 
C: Tinha os trabalhos da gente! 
P: E como eram esses trabalhos que vocês faziam?  
C: Da mão, da perna, de boneco deitado e tem de olhar a rua. 
A tia mandava pintar bem bonito. A tia era muito boa e brincava 
de cantar com a gente! 
(CRIANÇA DA SALA B2)  

 

  Sete crianças, entre as nove entrevistadas, afirmaram que a sala de EF 

era melhor porque a escola era muito grande e podiam correr, ou porque elas 

                                                 
28

 Possivelmente, as crianças estavam se referindo à agitação das crianças conforme comentamos no item 

4.1.1 deste estudo. 
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faziam muitas tarefas para aprender e ficar inteligentes, ou ainda porque 

tinham aulas de Educação Física.  

 

P: E o que você mais gosta nessa sala? O que você acha mais 
legal? 
C: Educação Física. 
P: Por que você gosta tanto da Educação Física? 

C: Porque fica brincando demais. 
     (CRIANÇA DA SALA B2) 

 

É importante destacar, que apesar das crianças preferirem a sala de EF, 

todas elas (nove crianças) apontaram em seus relatos a ausência de 

brinquedos no parque e na escola e lembraram com saudade da escola de EI, 

que tinha uma boa área para recrear, com brinquedos, área verde, parque de 

areia e quadra.  

P: (...) Quer dizer que você brinca de pega e se esconder, só?. 

E não brinca mais de gangorra esse ano?  
C: Não, porque não tem gangorra, nem brinquedo. 
P: É ruim, não ter brinquedo? Por que é ruim? 
C: Porque a pessoa não brinca, mas pode brincar de correr. 
C: Mas é ruim... não tem brinquedo, mas a gente corre muito lá 
em baixo. 

    (CRIANÇA DA SALA B2) 

 

De um modo geral, as crianças da sala B2 (escola pública) também 

relataram que a professora do EF quase não lia livros de histórias, além de 

realizar muitas tarefas, algo que, como vimos, também foi destacado por seus 

pares da escola privada. 

 

  De acordo com essa pequena amostra, portanto, concluímos que as 

crianças tendem a dizer que gostam mais da sala em que estão, embora 

algumas delas tenham uma opinião contrária e prefiram sua sala do ano 

anterior.  

 

  Como vimos ainda, os julgamentos e argumentos utilizados para 

justificar suas respostas nem sempre seguem a lógica que nós, adultos, 

esperaríamos. Assim, com base nas observações conduzidas nas salas, a 
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transição entre os dois segmentos, no caso da escola pública, correspondeu 

sob nosso ponto de vista, a uma ruptura total entre as experiências prazerosas 

vivenciadas na EI, como as brincadeiras e leitura de histórias. Em outras 

palavras, na sala do EF, as crianças tiveram que enfrentar quatro longas horas 

com atividades pedagógicas pouco estimulantes, num espaço físico nada 

acolhedor, muito diferente do que as crianças estavam acostumadas no ano 

anterior, na EI. Como vimos, porém, as falas das crianças ao chegarem ao EF 

não revelam um nítido e total desapontamento. 

 

  No caso da escola privada, por sua vez, a chegada das crianças na sala 

de EF (sala A2) nos pareceu bem mais tranquila, já que havia um ambiente 

com uma rotina bem estabelecida, no qual as crianças se mostraram alegres e 

adaptadas ao novo contexto, mesmo com a notícia de que os colegas haviam 

sido distribuídos entre as cinco salas do EF.  

Concluindo a análise dos resultados obtidos nesta pesquisa, no próximo 

item teceremos algumas considerações finais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, tivemos como objetivo identificar e analisar as 

atividades de leitura e escrita desenvolvidas em duas salas de última etapa da 

EI, acompanhando os dois grupos de crianças e observando as atividades 

encaminhadas nas salas do 1º ano de EF, cursadas pelas crianças no ano 

seguinte. Dessa forma, buscamos analisar as semelhanças e diferenças 

encontradas com relação às práticas de leitura e escrita, em cada nível de 

ensino. Ainda foi objetivo do estudo conhecer o ponto de vista das crianças 

sobre a transição entre esses dois segmentos de ensino.  

Com respeito ao último objetivo mencionado acima, vale ressaltar que 

com exceção da sala do 1º ano do EF da escola pública (sala B2) as crianças 

tinham uma rotina de atividades que nos pareceu bem organizada e equilibrada 

em termos de atividades mais e menos dirigidas pela professora. A interação 

entre as crianças e as professoras também era muito boa com exceção, mais 

uma vez, da sala B2. Nesta sala, ao contrário das demais, foi marcante o 

distanciamento (afetivo e físico) da professora em relação ao seu grupo de 

crianças e, como foi dito no item 4 em muitas atividades ela permaneceu 

sentada em seu birô realizando outro tipo de trabalho enquanto as crianças 

tentavam fazer o que ela havia solicitado. A esse respeito, Kramer, Nunes e 

Corsino (2011) também constataram o distanciamento físico dos adultos em 

relação às crianças, no qual as professoras permaneciam atrás das mesas, 

sentadas em cadeiras. O espaço físico da escola pública e da sala B2, do 1º 

ano do EF, também se destacou negativamente. Além disso, vimos que, 

rotineiramente, as crianças da sala B2 não entravam na sala após o toque e 

que, por conta do barulho do recreio dos maiores, elas perdiam de 30 a 40 

minutos de trabalho por dia pois, segundo a professora, era impossível realizar 

qualquer atividade durante este intervalo. De fato, o quadro era desolador, na 

sala não havia livros de literatura, nem brinquedos e as paredes eram vazias 

de atividades. Por fim, os momentos de brincadeira na sala do 1º ano do EF da 
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escola pública (a sala B2) eram bem mais raros29.  Na verdade, seguindo o que 

foi encontrado em outras pesquisas (ver, por exemplo, MACHADO, 2007; 

NEVES, 2010) constamos, nesta pesquisa que, de modo geral, o tempo para 

brincadeiras e atividades mais livres foi alterado para menos com a chegada no 

EF, tanto na rede privada como na rede pública. Apesar disso, ressaltamos 

que, diferentemente da professora da sala B2, a professora da sala A2 (1º ano 

do EF da escola privada) promoveu momentos de cantorias, sempre 

apreciados pelas crianças, bem como jogos didáticos que aliavam a ludicidade 

com objetivos de apropriação do sistema de escrita.  

Diante do contexto delineado acima, a passagem para o EF parece ter 

sido bem mais difícil para as crianças da escola pública, particularmente, 

porque, como relatamos na seção 4, elas vinham de uma experiência escolar 

bem diferente da que encontraram no 1º ano. Fato este que se refletiu em suas 

falas ao mencionarem a falta de brinquedos na escola, o aumento de 

realização das tarefas escolares, a ausência dos momentos de brincadeiras, 

bem como de leitura de livros de histórias pela professora, na chegada ao EF.  

Apesar de identificar tais rupturas entre os dois níveis de ensino, a 

grande maioria das crianças da rede pública expressou na entrevista que a 

escola do EF era “mais legal” ainda que não conseguissem explicitar o porquê 

dessa afirmação. 

Considerando as observações sobre as atividades relativas à leitura e 

escrita, expostas ao longo do item 4 deste estudo, buscaremos, agora, pontuar 

alguns aspectos relativos a essas práticas, ressaltando as aproximações e 

distanciamentos revelados entre a EI e o EF.   

Um primeiro aspecto que nos chamou atenção foi a semelhança entre as 

concepções de aprendizagem do sistema de escrita alfabética entre as 

professoras nos dois segmentos educativos. Neste sentido, ainda que, 

evidentemente, tenha havido algumas variações nas atividades propostas às 

crianças, a forma de entender o processo de alfabetização nos pareceu muito 

semelhante entre elas. Assim, chama atenção que as práticas observadas 

                                                 
29

 Vale ressaltar que, em boa parte do tempo na escola, as crianças não faziam nada, seja 

brincadeira ou qualquer outra atividade, já que muito pouco era proposto pela docente. 
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tanto na EI, como no EF parecem seguir princípios associacionistas, em que a 

aprendizagem das crianças é vista como resultado da repetição, acumulação e 

memorização de conhecimentos. Nesse contexto, as atividades de 

alfabetização nos dois segmentos estavam sempre muito centradas nas 

professoras e propostas de cópia de palavras e de textos eram muito 

enfatizadas já na EI, particularmente, na sala B1 da rede pública. De fato, como 

já nos referimos na seção anterior, as situações nas quais as crianças foram 

solicitadas a escrever a partir de suas próprias hipóteses eram raras. Nem 

mesmo quando as crianças do 1º ano do EF da escola privada já estavam 

todas alfabéticas, já no início do 2º semestre, a professora aproveitou esse 

conhecimento para propor atividades mais desafiantes de escrita. Vale 

destacar que tais evidências também foram encontradas no estudo de Neves, 

Gouvêa e Castanheira (2011), em que a professora foi apontada como a 

principal autora da escrita, sendo as crianças posicionadas como suas 

principais destinatárias.  Como vimos na presente pesquisa, tal “controle da 

escrita” pela professora também foi registrado, tanto nas salas de EI, quanto 

nas do EF.  Na verdade, nos parece que isto reflete um modo de ensinar muito 

transmissivo constatado tanto na EI, quanto no EF, em que as crianças eram 

pouco estimuladas a pensar sobre a língua, sendo as informações, 

comumente, transmitidas apenas pela professora.   

Apesar das semelhanças apontadas acima com relação às concepções 

e práticas nas salas investigadas nos dois segmentos, há que se destacar que 

todas as crianças da escola particular com média de 6 anos e 9 meses já liam 

no início do 2º semestre letivo, contra apenas sete30 entre as 22 crianças do 1º 

ano do  EF da escola pública na mesma época. Assim, mesmo com a entrada 

das crianças mais cedo no Ensino Fundamental das escolas públicas, é preciso 

reforçar a meta de alfabetizá-las no 1º ano do EF, assim como tem ocorrido 

com as crianças que frequentam as redes privadas de ensino. Dessa forma, 

                                                 
30

 Vale lembrar que as crianças da escola pública eram mais velhas (média de 7 anos e 3 

meses) do que seus pares da escola privada e que entre os sete alunos citados, cinco já 
chegaram lendo da EI. Nesse sentido, vale frisar o compromisso da professora desse 
segmento na direção da alfabetização, ainda que tenhamos críticas em relação a sua forma de 
ensino.  
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estaremos contribuindo para acabar com o que Morais (2011) tem chamado de 

“apartheid educacional”, presente na sociedade brasileira. 

Voltando à comparação entre as duas modalidades de ensino, um 

segundo aspecto a ressaltar que, inclusive, se relaciona com o “apartheid” 

mencionado acima é o contato das crianças com livros de literatura infantil. 

Vimos que na rede privada esse acesso foi garantido nos dois segmentos, com 

práticas que incluíam, por exemplo, visitas à biblioteca da escola por crianças 

da EI e leitura frequente (ainda que não diária) de histórias e poemas pela 

professora. No 1º ano do EF da escola privada, a leitura de histórias pela 

professora ainda foi observada (ainda que com menor frequência e mais por 

interesse das crianças), porém, boas práticas como o rodízio de livros entre as 

crianças foram incorporadas.  

Infelizmente, na escola pública, o quadro não se mostrou exatamente o 

mesmo. Como vimos, na EI o acesso das crianças a livros de literatura foi 

garantido graças a iniciativa da professora que levava e emprestava as 

crianças livros de seu acervo particular. No EF, ao contrário, não havia 

qualquer disponibilidade de livros de literatura para as crianças quer na sala B2 

ou na escola (a biblioteca estava desativada, em reforma). Assim, a leitura de 

histórias pela professora ocorreu apenas uma vez nas duas semanas de 

observação.  

Um terceiro ponto que mereceu nossa atenção diz respeito à prática de 

produção de textos (coletivo ou individual). Como constatamos, nota-se um 

baixo investimento neste tipo de atividade nos dois segmentos, bem como falta 

de clareza das professoras sobre como conduzir este tipo de atividade, 

gerando práticas de produção escrita equivocadas, conforme discutimos 

também na seção 4. 

Concluindo, esperamos que os dados coletados e discutidos nesta 

pesquisa contribuam para ampliar nosso conhecimento acerca das práticas 

pedagógicas que tem tido lugar na EI e EF. Dessa forma, esperamos que o 

presente estudo tenha trazido informações e reflexões importantes na direção 

de um verdadeiro “encontro pedagógico” entre esses dois segmentos 

educativos, conforme proposto por Moss (1998). Afinal, no nosso entender, 



176 

 

 

tanto a EI como o EF estão envolvidos com o processo de escolarização da 

infância e devem defender o direito das crianças de brincar e de aprender! 
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APÊNDICE A  

 

Questionário aplicado às professoras participantes da pesquisa 

 

1-Nome: 

 

2-Idade: 

 

3-Formação: 

 

 2° Grau (Magistério ou outros): 

 Instituição: 

 Ano: 

 

 3° Grau (curso): 

 Instituição: 

 Ano: 

 

 Pós-graduação (curso): 

 Instituição: 

 Ano: 

 

4-Há quanto tempo leciona? Sempre no mesmo nível de ensino? Que  

outras séries você já ensinou ou ensina? 

 

5-Há quanto tempo está nesta escola? 

 

6-Você leciona em outra escola? O que faz nos outros turnos? 

 

7-Você participa de congressos, seminários ou formação continuada?  

Quais os últimos cursos/ eventos de que participou?  
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8- Você acha que a participação nestas atividades tem melhorado sua 

atuação enquanto professora? Dê um exemplo de algo que você 

modificou em sua prática a partir dessas experiências de formação?  
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 APÊNDICE B 

 

Roteiro da entrevista com as professoras 

 

 

1-Como você percebe o seu grupo de crianças?  

 

2-Que objetivos de ensino você prioriza com o seu atual grupo de 

crianças? 

 

3-Que metas você pretendia alcançar em relação ao trabalho com 

linguagem oral e escrita, no início do ano? 

 

4-Você considera que alcançou essas metas? 

 

5-Em caso contrário, a que você atribui não ter atingido os objetivos 

estabelecidos?  

  

6-O que você entende por alfabetização? (o que é alfabetizar?...) 

 

7-O que você entende por letramento? (o que é letrar?...)  

 

8-Você acha que trabalha esses dois eixos (alfabetização e letramento) 

com seu grupo de crianças? Você poderia dar alguns exemplos de 

atividades que realiza nessas direções? 

 

9- Na sua rotina semanal, você destina algum momento (diário, semanal, 

quinzenal...) para que as crianças brinquem livremente? Com que 

frequência esses momentos ocorrem? Em média, quanto tempo é 

dedicado para estas atividades? 

 

10-Quais são as brincadeiras preferidas pelo seu grupo de crianças?  
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11-Na sua rotina semanal, você destina algum momento (diário, 

semanal, quinzenal...) para propor brincadeiras ou jogos para seu grupo 

de crianças? Do que você brinca com eles? 

 

12-Em sua opinião, qual a importância da brincadeira e jogos para seu 

grupo de crianças? 

 

13- A escola ou você realiza algum tipo de trabalho de 

integração/transição entre as crianças e professoras dos dois segmentos 

(EI e EF)? 

 

14- Você achou interessante a decisão da escola em dispersar os alunos 

da EI (Infantil III) entre as turmas do 1° ano do EF no ano seguinte? 

Você acha que ficou melhor? Por quê? 

 (obs.: pergunta realizada apenas para as professoras da escola 

privada: salas A1 e A2). 
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APÊNDICE C 

 

Roteiro de entrevista com as crianças da Educação Infantil 

 

Nome: 

Data de nascimento:                                              Idade: 

Data da entrevista: 

Escola: 

Série: 

 

1. Como, em geral, começa o seu dia na escola? Como termina? 

2. Como é a sua semana na escola? 

3. E disso tudo, o que você mais gosta de fazer na escola? Por quê? 

4. E o que você menos gosta de fazer? Por quê? 

5. Você costuma brincar aqui na escola? Onde você costuma brincar? Com 

quem você brinca? Você brinca com sua professora? 

6. A professora costuma ler em sala de aula? 

7. O que ela lê?  

8. Você também gosta de ler? O que você gosta mais de ler? O que você 

gosta que sua professora leia? Por quê? 

9. Na escola tem biblioteca? A professora leva vocês para lá? O que vocês 

fazem? 

10. A professora passa tarefas para você escrever? O que você escreve? 

11. E a sua professora escreve? Ela escreve o que e onde? 

12. Você acha bom, chato ou difícil quando a professora passa tarefas de ler 

e escrever? 
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APÊNDICE D 

Roteiro de entrevista com as crianças do 1º ano do Ensino Fundamental 
 

Nome: 

Data de nascimento:                                              Idade: 

Data da entrevista: 

Escola: 

Série: 

 
1- Tem alguma diferença entre a sua sala este ano e a sua sala no ano 

passado? Qual? 

2- Você está gostando da escola esse ano? Por quê? 

3- Você gosta mais da escola neste ano do que no ano passado? Por quê?  

4- O que você faz durante o dia na escola? Como começa o seu dia na 

escola? Como termina? 

5- Como é a sua semana na escola? 

6- E disso tudo, o que você mais gosta? Por quê? 

7- E o que você menos gosta? Por quê? 

8- Você lembra as brincadeiras do ano passado? Como eram? 

9- E esse ano, você costuma brincar na escola? De quais brincadeiras?  

10-  Com quem e onde você brinca aqui na escola? Sua professora brinca 

com você? 

11- A professora lê na sala? Você gosta? Por quê? 

12- O que ela costuma ler? 

13- Você também gosta de ler? O que você gosta mais de ler? O que você        

gosta que sua professora leia? Por quê? 

14- Você vai ou a professora leva vocês na biblioteca da escola? O que 

vocês fazem lá? 
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15- No ano passado era do mesmo jeito? 

16- A professora escreve ou passa tarefas para você escrever? Você gosta? 

Por quê? 

17- Esse ano as tarefas de escrever estão mais difíceis do que as do ano 

passado? Por quê? 

18- Você acha bom, chato ou difícil quando a professora passa tarefas de ler 

e escrever? 

 

 

 


