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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa faz parte dos estudos da linha de pesquisa Prática docente e 
formação profissional. A ampliação do Ensino Fundamental (EF) para nove anos de 
duração e a inclusão da criança de seis anos no 1º ano dessa etapa de ensino 
trouxe a preocupação quanto à construção de uma prática pedagógica pautada nos 
direitos da criança e nos princípios da infância. Nesse sentido, a prática pedagógica, 
enquanto elemento norteador das atividades didáticas da escola, é discutida na 
perspectiva de encontrarem-se respostas para questões da prática pedagógica para 
o 1º ano do EF de nove anos. Diante disso, a pesquisa tema seguinte questão 
problema: O que os documentos oficiais do MEC indicam para a prática pedagógica 
para o 1º Ano do Ensino Fundamental de Nove Anos?O objetivo foi identificar, nos 
documentos oficiais do MEC, indicativos para a prática pedagógica do 1º ano do 
Ensino Fundamental de nove anos. O suporte teórico, para melhor compreensão 
dos conceitos dos elementos que constituem a prática pedagógica, são os 
seguintes: currículo (GOODSON, 2012; RANGHETTI; GESSER, 2011; MOREIRA; 
TADEU, 2011; SACRISTÁN, 2000); prática pedagógica (CALDEIRA; ZAIDAN, 2010; 
CAMPOS, 2007; GAUTHIER et al., 2006; VEIGA, 1998); conteúdo (RANGHETTI; 
GESSER, 2011; CATAPAN, 1994); material (RANGHETTI; GESSER, 2011; 
BANDEIRA, 2009); metodologia (ZAMPAULO, 2011; HAYDT, 1998); espaço e 
tempo (OLIVEIRA et al., 2009; CABRAL, 2008; RIBEIRO, 2004). A metodologia é de 
caráter qualitativo, baseada na pesquisa documental. Inicialmente, foram levantados 
27 documentos do MEC, os quais resultaram no total de 18, por meio dos seguintes 
critérios de exclusão: (i) documentos referentes a orientações administrativas e 
burocráticas; (ii) relatórios de atividades desenvolvidas pela Política de ampliação do 
EF; (iii) documentos que alteram artigos da LDB e; (iv) as consultas referentes à 
interpretação das leis. Para a análise dos documentos, elaboramos palavras-chave, 
que possibilitaram identificar, nos documentos, elementos que se reportassem à 
prática pedagógica, a saber: currículo; prática pedagógica, conteúdo; material; 
metodologia; espaço e tempo. Os documentos selecionados foram classificados em: 
Dispositivos legais e Documentos orientadores. A frequência das palavras-chave, 
nos documentos estudados, foi apresentada em gráficos, o que possibilitou as 
análises intra e interdocumentais. Por meio das análises, foi possível constatar que 
os Dispositivos legais contemplam apenas as questões operacionais de ordem 
burocrática, portanto eles não indicam elementos que possam contribuir para a 
construção da prática pedagógica para o 1º ano do EF de nove anos. Já os 
Documentos orientadores até dizem o que deve ser feito no 1º ano, mas não 
enfrentam a organização curricular e a prática como elemento primordial para o 
atendimento das crianças no 1º ano do EF. Assim, esses documentos deixam, 
ainda, muitas dúvidas sobre o que ensinar nesse 1º ano. O MEC sustenta a 
necessidade da reestruturação curricular, mas não enfrenta o “problema”. A maneira 
como o currículo e a prática pedagógica são discutidos nos documentos não 
possibilita a construção de uma prática pedagógica em consonância com as 
especificidades das crianças de seis anos no Ensino Fundamental. 
 
 
Palavras-chave: Ensino Fundamental de nove anos. Currículo. Prática pedagógica. 
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ABSTRACT 
  
 
This research is part of the line of research “Teaching Practice and Professional 
Training”. The expansion of Primary Education to nine years of duration, and the 
inclusion of the six-year-olds in the 1st year of this phase of education, have led to 
concerns about the construction of a pedagogical practice based on children's rights 
and the principles of childhood. In this sense, pedagogical practice, as a guiding 
element of the school’s didactic activities, is discussed from a perspective of finding 
answers to questions of pedagogical practice for the 1st year of the Nine-Year 
Elementary Education. The research problem is: What do the Ministry of Education 
(MEC) official documents recommend for the pedagogical practice in the 1st Year of 
the Nine-Year Elementary Education? The aim was to identify, in the MEC official 
documents, recommendations for pedagogical practice with the 1st year of Nine-Year 
Elementary Education. The theoretical basis for understanding the concepts behind 
the elements  that constitute this pedagogical practice are: curriculum (GOODSON, 
2012; RANGHETTI; GESSER, 2011; MOREIRA; TADEU, 2011; SACRISTÁN, 2000); 
pedagogical practice (BOILER; ZAIDAN , 2010; CAMPOS, 2007; GAUTHIER et al., 
2006; VEIGA, 1998), content (RANGHETTI; GESSER, 2011; CATAPAN, 1994); 
materials (RANGHETTI; GESSER, 2011; BANDEIRA, 2009) methodology 
(ZAMPAULO, 2011 , HAYDT, 1998), and space and time (OLIVEIRA et al., 2009; 
CABRAL, 2008; RIBEIRO, 2004). The research methodology is qualitative, based on 
document research. Initially, twenty-seven documents were collected from the MEC, 
resulting in a total of eighteen after applying the following exclusion criteria: (i) 
documents related to administrative and bureaucratic guidelines, (ii) reports of 
activities developed by the Policy of expansion of Elementary Education; (iii) 
documents that alter articles of the LDB and (iv) consultations regarding the 
interpretation of laws. For the analysis of the documents, keywords were created in 
order to identify, in the documents, elements that revealed relation to the pedagogical 
practice, namely: curriculum, pedagogical practice, content, material, methodology, 
space and time. The selected documents were classified into: Legal provisions and 
Guiding documents. The frequency of keywords in the studied documents was 
presented in graph form, enabling intra- and interdocumentary analysis. Through this 
analysis, it was observed that the Legal provisions consider only operational 
bureaucratic issues, and do not indicate elements that can contribute to the 
construction of a pedagogical practice for the 1st year of the Nine-year Elementary 
Education. On the other hand, the Guiding documents do state what should be done 
in the 1st year, but they do not deal with the curricular organization and practice as a 
major element for the care of the children in the 1st year of Elementary Education. 
These documents therefore leave many doubts as to what should be taught in the 1st 
year. The MEC supports the need for curricular restructuring, but does not deal with 
the "problem". The way the curriculum and pedagogical practice is discussed in these 
documents does not allow for the construction of a pedagogical practice that caters 
for the specific needs of six-year-old children in Elementary Education. 
 
 
Keywords: Nine-year Elementary Education. Curriculum. Pedagogical practice. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 A ampliação do tempo de escolaridade básica e obrigatória no Brasil vem 

sendo percebida em diferentes momentos na história da educação. Mais 

especificamente, para o Ensino Fundamental (EF), essa possibilidade de ampliação 

foi apresentada em 1996 pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB (Lei 9394/96). Uma das justificativas para a implantação dessa política foi o fato 

de muitas crianças já frequentarem a escola antes dos sete anos de idade (BRASIL, 

2004a)1. Além disso, o poder de “[...] assegurar a todas as crianças um tempo mais 

longo de convívio escolar, maiores oportunidades de aprender e, com isso, uma 

aprendizagem mais ampla”. (BRASIL, 2004a, p. 17). 

 BRASIL (2009a) 2  considera três os principais objetivos referentes à 

ampliação do ensino fundamental para nove anos de duração: 

 
a) melhorar as condições de equidade e de qualidade da Educação Básica; 
b) estruturar um novo ensino fundamental para que as crianças prossigam 
nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade; 
c) assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças 
tenham um tempo mais longo para as aprendizagens da alfabetização e do 
letramento. (BRASIL, 2009a, p. 5). 

 
 O objetivo “b” garante a estruturação de um novo ensino fundamental, o que 

indica que todo ele será modificado para atender as crianças, do 1º ao 9º ano, de 

forma a garantir a permanência dos alunos na escola. Assim, vale aqui considerar 

que a estruturação do EF em sua totalidade deve garantir as características 

pertinentes a cada faixa etária e, principalmente, às crianças de 6 anos que foram 

inseridas no 1º ano. Mas, de fato, qual é a real intencionalidade do governo em 

ampliar o EF adiantando e não acrescendo ao final do EF um ano a mais de 

escolaridade? 

 Para essas crianças do 1º ano, o argumento “c” assegura que a possibilidade 

de entrar mais cedo no EF aumenta o tempo para a alfabetização e letramento. 

Dessa forma, tudo indica que essas crianças, que antes integravam a Educação 

Infantil, terão acesso ao ensino e ao aprendizado considerando o tempo que 

permanecerão na escola. Porém, é fato que a aprendizagem e o letramento não 

dependem do tempo de permanência na escola, mas sim do emprego mais eficaz 

                                                
1 Ensino Fundamental de Nove anos: Orientações gerais. 
2 Ensino Fundamental de Nove anos: passo a passo do processo de implantação. 



 16 

desse tempo, devendo a associação de ambos contribuir, significativamente, para 

uma melhor aprendizagem (BRASIL, 2004a). 

  Em 2001, a Lei nº 10.172 que aprovou o Plano Nacional de Educação - PNE 

(2001-2010) teve como objetivos: a elevação global do nível de escolaridade da 

população; a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; e a redução das 

desigualdades sociais e regionais com o acesso e a permanência na educação 

pública (BRASIL, 2001)3. Nessa década, de 2001 a 2010, o EF foi protagonista da 

educação nacional, em que um dos objetivos seria a universalização do atendimento 

escolar de todas as crianças, em idade de sete a 14 anos, no ensino fundamental.  

O PNE é um documento de grande relevância para a educação nacional. 

Este anunciou como meta a implantação progressiva do EF com nove anos de 

duração e o desafio de incluir crianças de seis anos no 1º ano. Isso com a intenção 

de oferecer oportunidades de aprendizagem e assegurar que, ao ingressar mais 

cedo no sistema de ensino, as crianças consigam alcançar maior nível de 

escolaridade (BRASIL, 2004a). Assim, o PNE (2001-2010) trata que tanto a 

implantação do EF de nove anos quanto a universalização do EF (7-14 anos) devem 

acontecer concomitantemente, com planejamento e diretrizes que venham nortear o 

atendimento das crianças em todos os seus aspectos: físicos, psicológicos, 

intelectuais e sociais (BRASIL, 2001). 

 O Ministério da Educação (MEC), órgão maior da educação nacional, 

juntamente com a Secretaria de Educação Básica (SEB), passa a atuar diretamente 

no processo de implantação do EF de nove anos, criando, em 2004, a política de 

“Ampliação do Ensino Fundamental para nove anos”. Além de desenvolver inúmeras 

ações que orientam os sistemas de ensino no processo de ampliação do EF. 

 A SEB/MEC promoveu, no início de 2004, sete encontros regionais para 

discutir com estados e municípios como seria a implantação do novo EF. A pauta 

desses sete encontros reportava-se a vários elementos, dentre eles: a 

fundamentação legal, as orientações pedagógicas, as orientações administrativas, a 

proposta de acompanhamento, a avaliação da implementação do Programa e dos 

resultados produzidos nos sistemas de ensino, e, ainda, o compromisso das 

Secretarias de Educação Municipais e Estaduais em elaborarem planos preliminares 

sobre a referida ampliação (BRASIL, 2004b)4. 

                                                
3 Lei 10.172/2001. 
4 Ampliação do Ensino Fundamental para nove anos – Relatório do programa. 
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 Esses encontros regionais também previram a produção de um boletim para 

troca de experiências, a realização de visitas técnicas e um encontro nacional de 

avaliação ao final do ano de 2004 (BRASIL, 2004b). Para a realização dos debates 

acerca do tema, os participantes tiveram como suporte o documento preliminar 

Encontros regionais sobre a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, de 

autoria da Secretaria de Educação Básica (SEB), do Departamento de Políticas de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental (DPE) e da Coordenação-Geral do Ensino 

Fundamental (COEF), que possibilitou a construção de um novo documento o 

Ensino Fundamental de nove anos – Orientações Gerais, considerado pela 

SEB/MEC “[...] referência nacional para as questões pedagógicas, administrativas e 

de avaliação no que se refere à inclusão de crianças com seis anos no ensino 

fundamental” (BRASIL, 2004b, p. 2). Nesse mesmo encontro, foi sugerida pelos 

participantes, representantes de Secretarias Estaduais e Municipais, a 

regulamentação do EF de nove anos, tornando obrigatória sua implantação nos 

sistemas de ensino (BRASIL, 2004b). 

 Dessa forma, em 2005, a Lei nº 11.114 alterou os art. 6º, 32 e 87 da LDB 

com o objetivo de tornar obrigatória a matrícula das crianças aos seis anos de idade 

no EF. Mas, foi somente em 2006, com a Lei nº 11.274, que alterou a redação dos 

artigos 30, 32 e 87 da LDB, que o EF com duração de nove anos tornou-se 

obrigatório, e, também, determinou o prazo para a sua implantação até 2010. Com 

isso todos os municípios deveriam ter planejado e implantado o novo EF até 2010. 

Nesse período de transição poderiam ocorrer algumas turmas de EF com duração 

de oito anos, que ainda estavam em processo de finalização, nos municípios que 

demoraram a iniciar a ampliação do EF de nove anos (BRASIL, 2006b)5. 

  Com a publicação da Lei nº 11.114/2005, o texto original da LDB, no Art. 32, 

que dizia: “O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e 

gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão [...]”, teve 

sua primeira alteração dada pela Lei nº 11.114/05, e a segunda alteração pela Lei 

11.274/06, passando, portanto, a vigorar com a seguinte redação:  
 
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

                                                
5 Lei 11.274/2006. 
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II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 
valores; 
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 
(BRASIL, 2006b, s/p). 

 
Aos seis anos de idade, as crianças faziam parte da pré-escola, etapa da 

educação infantil garantida como direito, mas não obrigatória perante a lei. Com a 

alteração do Art. 32, o EF passou a ser obrigatório com duração de nove anos e 

estabeleceu o início aos seis anos no 1º ano. Esse fato possibilitou a equidade do 

acesso à escola pública às crianças dessa idade, garantindo o direito de serem 

incluídas nessa etapa de ensino, considerando as suas particularidades no processo 

de formação. Assim, é pertinente verificar se, para essas crianças, foram criados 

elementos que possibilitem sua aprendizagem, agora de conteúdos mais formais, e 

se está garantido o seu momento de infância e o seu desenvolvimento cognitivo. 

O Art. 87 da LDB, no parágrafo 2º, trazia, em seu texto original, que o Poder 

Público deveria dar atenção especial aos educandos pertencentes aos grupos de 

sete a 14 e de 15 a 16 anos de idade. E em seu parágrafo 3º afirmava que cada 

Município, Estado e a União deveria matricular, no EF, todos os educandos a partir 

dos sete anos de idade e, facultativamente, a partir dos seis anos. Assim, ficava a 

critério de cada sistema de ensino a idade para ingresso no EF, portanto ainda não 

havia obrigatoriedade para a inclusão de crianças de seis anos nessa etapa de 

ensino.  

O parágrafo 3º do art. 87 da LDB, alterado, primeiramente, pela Lei nº 

11.114/2005, passou a orientar a matrícula de todos os educandos a partir dos seis 

anos de idade no EF, atendendo as condições de cada sistema de ensino, 

considerando o pleno atendimento dos educandos de faixa etária de sete a 14 anos 

(BRASIL, 2005a)6. O parágrafo 3º, apesar de orientar a matrícula das crianças a 

partir dos seis anos no EF, indica que o sistema de ensino deve, mas não é obrigado 

a atender a essas crianças com prioridade, ou seja, somente após o pleno 

atendimento dos educandos de sete a 14 anos é que as crianças de seis anos 

deverão ser inseridas. 

                                                
6 Lei 11.114/2005. 
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Em 2006, com a aprovação da lei 11.274, os mesmos parágrafos 2º e 3º, do 

Art. 87 da LDB, foram alterados novamente, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 
§ 2º O poder público deverá recensear os educandos no ensino 
fundamental, com especial atenção para o grupo de 6 (seis) a 14 (quatorze) 
anos de idade e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos de idade. 
§ 3º O Distrito Federal, cada Estado e Município, e, supletivamente, a 
União, devem: 
I – matricular todos os educandos a partir dos 6 (seis) anos de idade no 
ensino fundamental; [...]. (BRASIL, 2006b, p. 1). 
 
 

 Essa alteração, no parágrafo 2º, ampliou a atenção do poder público aos 

educandos de seis a 14 e de 15 a 16 anos de idade, o que garantiu, de fato, a 

inclusão com matrícula obrigatória da criança de seis anos no 1º ano do EF de nove 

anos. 

 Dessa forma, as alterações ocorridas nos artigos da LDB (ver Apêndice A) 

regulamentaram a ampliação do EF para nove anos de duração e tornaram 

obrigatória a matrícula das crianças com seis anos de idade no 1º ano. A partir 

desse fato, ficou em evidência a organização da prática pedagógica para 

atendimento das crianças de seis anos, que antes faziam parte da Educação Infantil, 

mas que, agora, são integrantes do 1º ano do EF. Se estamos falando de um 1º ano 

que atenda a essas crianças, suas necessidades e especificidades, com objetivos e 

práticas pedagógicas específicas, não se trata, portanto, de transferir, para essas 

crianças, os conteúdos e as atividades da antiga primeira série e nem do último ano 

da pré-escola, mas de conceber uma nova estrutura de organização dos conteúdos 

e práticas no EF, considerando o perfil desses alunos (BRASIL, 2004a). Para isso, é 

importante saber: Quem são essas crianças que agora fazem parte do 1º ano do 

EF? Em que contexto social elas estão inseridas? Como e o que ensinar aos 6 anos 

de idade? Todas essas questões são norteadoras para que se reflita sobre a criança 

e seu direito de viver plenamente a Infância. 

A criança é um sujeito social e histórico, que, em geral, faz parte de uma 

organização familiar, inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura, em 

um determinado momento histórico (KRAMER, 2006). 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (Lei 8.969/90), criança 

é considerada a pessoa até seus 12 anos de idade incompletos (BRASIL, 1990)7. No 

                                                
7 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
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art. 15, do ECA, diz que essa criança têm o direito à liberdade, ao respeito e à 

dignidade como pessoa humana em processo de desenvolvimento e como sujeitos 

de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição Federal Brasileira e 

demais leis (BRASIL, 1990). Portanto a criança, enquanto cidadã, tem seus direitos 

garantidos em lei, e viver a infância é inerente a essa etapa da vida, na qual devem 

ser consideradas as singularidades do ser criança. Segundo Brito e Mota: 

 
Criança representa uma categoria identificada pela idade, em um momento 
de fase da vida, onde aprende a brincar, falar, andar e interagir com o meio, 
enquanto a infância é uma categoria social, marcada pelo tempo de ser 
criança, que varia de acordo com as diferentes culturas, classes sociais e 
histórias pessoais de cada um. (BRITO; MOTA, 2010, p. 24). 

 
A infância, portanto, está relacionada à condição de vida em que vive a 

criança, o que implica dizer que nem todas as crianças têm a possibilidade, ou a 

garantia, de viver uma infância - para muitas, faz parte somente do seu imaginário. 

Segundo Sarmento (2004, p. 6): “Há várias infâncias dentro da infância global, e a 

desigualdade é o outro lado da condição social da infância contemporânea”. Essa 

condição social pode privar a criança de viver a infância, ficando, muitas vezes, 

vulneráveis a situações de risco, considerando a situação de vida, a qual a criança 

está inserida. 

Para Sarmento (2004), a ideia de infância é uma ideia moderna, pois as 

crianças foram, na grande parte da idade média, consideradas apenas como seres 

biológicos, sem estatuto social, nem autonomia existencial. Segundo o mesmo autor, 

a institucionalização da infância, nos primórdios da modernidade, aconteceu devido 

a vários fatores, dentre eles, a criação da instância pública de socialização, 

especialmente por meio da institucionalização da escola pública e da sua expansão 

como escola de massa. Assim, a escola está associada à construção social da 

infância. 

Para Cipriano e Sanches (2012), é importante considerar que as crianças até 

seus dez anos não deixem de ser consideradas de fato crianças, e que é preciso 

viver o tempo da infância. Os autores afirmam, ainda, que as “[...] experiências 

dessa fase têm um sentido especial na organização de toda uma lógica para a vida. 

É um tempo de descobertas preciosas que necessita de cuidados para que não seja 

inibido” (CIPRIANO; SANCHES, 2012, s/p). Assim, a infância deve ser considerada 

um momento importante para o desenvolvimento da criança em todos os seus 
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aspectos, físicos, sociais, culturais, dentre outros. E, ainda, o que é específico desse 

momento, o poder de imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira, entendida 

como experiência de cultura (KRAMER, 2006). 
Assim, considerando a importância do desenvolvimento integral das crianças, 

independentemente da sua condição de vida, nos últimos anos, tem havido uma 

grande preocupação, não somente no aspecto da assistência social, mas também 

com atenção voltada à educação dessas crianças. Segundo Brasil (2006a)8, com a 

Constituição Federal (1988), a educação das crianças de 0 a 6 anos passou a ser  

direito do cidadão e dever do Estado, em uma perspectiva educacional, e não mais 

de cuidado e assistência, fato motivado por movimentos sociais em defesa dos 

direitos das crianças. 

O atendimento a essas crianças, no processo de ensino e aprendizagem, é 

feito na educação infantil e no EF. Para essas duas etapas, o que se tem observado, 

é o avanço da legislação, assegurando a educação obrigatória e gratuita. Mas, 

ainda, há questionamentos quanto à prática pedagógica desenvolvida, 

principalmente para o 1º ano do EF.  

Esse 1º ano do EF que, atualmente, atende às crianças de 6 anos, deve 

considerar, para o processo de construção do conhecimento, os aspectos físicos, 

intelectuais, psicológicos, sociais dessas crianças, pois é a partir desses elementos 

que será construída a sua identidade. Segundo Sarmento (2004), é importante 

considerar que: 

 
O mundo da criança é muito heterogêneo, ela está em contato com várias 
realidades diferentes, das quais vai aprendendo valores e estratégias que 
contribuem para a formação da sua identidade pessoal e social. Para isso 
contribuem a família, as relações escolares, as relações de pares, as 
relações comunitárias e as atividade sociais que desempenham, seja na 
escola ou na participação de tarefas familiares. Esta aprendizagem é 
eminentemente interativa; antes de tudo o mais, as crianças aprendem com 
outras crianças, nos espaços de partilha comum. (SARMENTO, 2004, p. 
14). 

 
Para as crianças, essas várias realidades que interagem entre si contribuem 

para o desenvolvimento das suas habilidades, da sua identidade e dos seus valores. 

Do ponto de vista da criança, o aprender não é uma necessidade consciente e, 

também, não é visto como compromisso ou questão séria. A aprendizagem resulta, 

portanto, de uma brincadeira, na qual ela está inserida, seja nas relações familiares, 

                                                
8 Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão de crianças de seis anos de idade. 
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seja na escola, ou de outros diversos momentos de interação. Essa brincadeira 

possibilita a apropriação do conhecimento (BORBA, 2006). 

Para a criança de 6 anos, ex-integrante da pré-escola, o aprender continua 

relacionado à brincadeira, à diversão, ao entretenimento, à ludicidade, pois a sua 

saída da pré-escola é muito recente e, segundo Sarmento (2004, p. 15), “[...] a 

ludicidade constitui um traço fundamental das culturas infantis”. Assim, o lúdico deve 

fazer parte do dia-a-dia dessas crianças, como prática para se possibilitar a 

aprendizagem. 

Ainda, segundo Sarmento (2004, p. 16), “[...] o brincar é uma condição de 

aprendizagem, e desde logo, da aprendizagem da sociabilidade”. Assim sendo, no 

momento em que a criança brinca, ela também aprende a se relacionar com outras 

crianças, o que lhe permite vivenciar, ou mesmo entender alguns elementos das 

relações sociais, como o respeito, a organização, a interação, dentre outros. 

As crianças possuem uma natureza singular. São seres que sentem e 

pensam o mundo de um jeito muito próprio. Nas relações sociais que estabelecem 

desde cedo com as pessoas e com o meio que as circundam, as crianças revelam 

seu esforço para compreender o mundo em que vivem, as relações contraditórias 

que presenciam e, por meio das brincadeiras, demonstram a condição de vida nas 

quais estão inseridas, bem como seus anseios e desejos (BORBA, 2006). 

Para as crianças, o brincar é tão importante que no art. 16 do ECA (1990), o 

direito à liberdade apresenta, dentre os seus aspectos no item IV, o direito de 

“brincar, praticar esportes e divertir-se”. Assim, considerando esse item, é possível 

observar que o brincar e o se divertir são garantidos a todas as crianças, o que, 

indiretamente, remete à infância, momento em que brincar e se divertir devem estar 

muito presentes. 

Com as brincadeiras, as crianças exercitam sua imaginação, constroem 

conhecimento, partindo de observações e ideias originais, utilizando-se das mais 

diferentes linguagens. Elas também constroem conhecimento a partir de interações 

com outras pessoas e com o meio em que vivem, sendo resultado de um intenso 

trabalho de criação, de significação e de ressignificação (BORBA, 2006). 

É principalmente na infância que se aprende e se constrói os elementos que 

serão utilizados durante toda a vida. Para ensinar uma criança, em qualquer idade, é 

necessário conhecer um pouco mais sobre ela e sobre suas capacidades de 

aprendizagem. Assim, as crianças de 6 anos, nessa idade, têm uma grande 
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facilidade de aprendizagem. Portanto, o que devemos ensinar para as crianças de 6 

anos? E como devemos ensinar? São questionamentos bem presentes no cotidiano 

escolar, pois, além de suas singularidades, as crianças de 6 anos estão agora no 

EF. 

É importante considerar que uma criança aos 6 anos já se comunica muito 

bem e compreende bem o que falamos. Mas essa idade configura-se como um 

momento de mudanças, em que várias transformações, sejam físicas ou sociais, são 

percebidas por ela, dentre elas: o início da queda dos “dentes de leite”, a mudança 

de ambiente escola, etc. Esta última é claramente percebida quando ela deixa de 

frequentar um ambiente onde só há crianças pequenas, passando a frequentar uma 

escola de “gente grande”. 

Apesar da mudança de ambientes educacionais, é importante saber que sua 

maneira de aprender ainda não está ligada a um ensino formal de conteúdos ou 

programas curriculares da escola. Para essa criança, aprender é necessário, 

portanto, assim como em todo processo de ensino, é preciso dar significado ao que 

se quer ensinar, com atividades criativas e experiências práticas, explorando o seu 

mundo.  

Diante do exposto, esta pesquisa surgiu do interesse em compreender as 

transformações na prática pedagógica que teriam que ser implantadas no Ensino 

Fundamental (EF) após a ampliação para nove anos de duração, com interesse, 

especificamente, no 1º ano. A partir desse interesse, direcionamos a pesquisa com o 

intuito de analisar os documentos oficiais publicados pelo Ministério da Educação 

(MEC) no que se refere à orientação para a elaboração da prática pedagógica 

destinada ao 1º ano do EF de nove anos. Além disso, propusemo-nos a investigar 

quais dessas orientações possibilitaram as transformações no sentido pedagógico. 

Esse novo contexto abre um debate sobre a prática pedagógica no EF, e, 

aqui, mais especificamente para o 1º ano, pois há muitas dúvidas sobre “o que e 

como ensinar para as crianças de seis anos”. O debate amplia-se quando se fala em 

estrutura física, recursos humanos e materiais, acompanhamento pedagógico, 

dentre outros. Assim, o Ministério da Educação realizou várias publicações sobre a 

implantação do EF de nove anos, bem como o processo de inclusão de crianças de 

seis anos no 1º ano do EF. 
Essa temática ganha visibilidade pela importância dessa etapa de ensino da 

Educação Básica, do currículo e da Prática pedagógica para se construir uma boa 
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formação. Assim, torna-se necessário conhecer, com mais detalhes, os documentos 

publicados pelo MEC que subsidiaram a implantação do EF de nove anos, a fim de 

saber quais bases oficiais possibilitaram a construção das práticas pedagógicas para 

o 1º ano do EF. 

O 1º ano do EF tem suas especificidades por atender um novo perfil de 

aluno, agora com seis anos de idade. Assim, são necessários espaços, 

metodologias, recursos didáticos e pedagógicos diferenciados, de maneira que 

atenda a essa faixa etária. Dessa forma, é necessário compreender se há subsídios 

para a construção das práticas pedagógicas na implantação do EF de nove anos, 

que atendam aos alunos do 1º ano.   

Nesse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo identificar o que os 

documentos oficiais do MEC indicam para a prática pedagógica no 1º ano do Ensino 

Fundamental de nove anos, a fim de responder a seguinte questão problema: O que 

os documentos oficiais do MEC indicam para a prática pedagógica para o 1º Ano do 

Ensino Fundamental de Nove Anos?   

Esta pesquisa pretende contribuir para a compreensão sobre os elementos 

que orientam a construção da prática pedagógica para o 1º ano do EF de nove anos 

e o atendimento das crianças com seis anos de idade. Além de servir como um 

instrumento que possibilite a reflexão sobre se os documentos do MEC dão 

possibilidades para a construção de uma prática pedagógica que atenda às 

singularidades do 1º ano do EF. 

 O presente trabalho está organizado em cinco capítulos. Após essa 

Introdução, na qual apresentamos à contextualização do estudo e da temática, 

temos o segundo capítulo que traz as referências conceituais sobre os principais 

conceitos que nortearam a pesquisa, sendo eles: currículo, prática pedagógica, 

conteúdo, material, metodologia, espaço e tempo. 

O terceiro capítulo refere-se aos procedimentos metodológicos, no qual 

descrevemos como ocorreu a escolha dos documentos oficiais do MEC que fizeram 

parte desta pesquisa, bem como a caracterização do corpus, o acesso a esses 

documentos e todo o seu processo de análise. No quarto capítulo, são descritos e 

analisados os resultados obtidos por meio dessa pesquisa. E, para finalizar, as 

considerações finais, as quais trazem as reflexões sobre a prática pedagógica para 

o 1º ano do EF de nove anos a partir da análise feita nos documentos oficiais do 

MEC apresentados nesta pesquisa. 
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2 REFERÊNCIAS CONCEITUAIS 
 

 
Ao considerar a perspectiva pedagógica, à qual se remete este trabalho, é 

necessário compreender os conceitos dos seguintes termos escolhidos para nortear 

a pesquisa: currículo, prática pedagógica, conteúdo, material, metodologia, espaço e 

tempo. Esses conceitos, aqui apresentados, serão baseados em diversos autores, 

os quais servirão de apoio teórico nas definições, podendo ser apresentados sobre 

diferentes prismas. 

 
2.1 CURRÍCULO 
  
 
 Currículo vem do verbo latino currere que, etimologicamente, significa ato de 

correr, percurso, trajetória. Na educação, a definição de Currículo não é tão simples 

assim. Segundo Sacristán (2000, p. 15): “Quando definimos o currículo estamos 

descrevendo a concretização das funções da própria escola e a forma particular de 

enfocá-las num momento histórico e social determinado, para um nível e modalidade 

de educação, numa trama institucional, etc.”. Daí a importância de conhecermos a 

definição de currículo sob diferentes olhares. 

 Apesar de a palavra currículo ser utilizada para qualquer espaço organizado 

onde se eduque pessoas - o que explica o uso de expressões como o currículo da 

mídia, o currículo da prisão etc. -, aqui a palavra currículo será usada para nos 

direcionarmos as atividades organizadas por instituições escolares. Ou seja, para 

nos referirmos à escola (MOREIRA; CANDAU, 2007). 

 Segundo Ranghetti e Gesser (2011), desde a compreensão do currículo 

como campo de trabalho na educação, têm surgido várias definições, muitas vezes 

polissêmicas e controversas, apresentadas a seguir:  

 
• rol de disciplinas ou grade curricular a ser seguida; 
• determinação de objetivos, conteúdos e sequência de atividades a ser 

implementada pela escola; 
• conjunto de conhecimento ou matérias a serem superadas pelo aluno; 
• programa de atividades planejadas sequencialmente e metodologicamente 

ordenadas conforme orientação obtida no manual do professor; 
• resultados pretendidos de aprendizagem pela escola ou professor; 
• implementação do plano reprodutivo para a escola de uma determinada 

sociedade; 
• experiências recriadas pelos alunos por meio das quais se desenvolverão; 
• habilidades a serem dominadas, visando o desenvolvimento profissional 

dos alunos; 
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• programa com conteúdos e valores social, político e economicamente 
contextualizados para que os alunos possam contribuir e interferir na 
reconstrução da sociedade. (RANGHETTI; GESSER, 2011, p. 15-16). 

 
 

Com base nos mais diversos pontos de vista, Moreira e Candau (2007) 

afirmam que as discussões sobre o currículo englobam, com diferentes destaques, 

os conhecimentos escolares, os procedimentos e as relações sociais que 

configuram o cenário pedagógico, as transformações que se desejam efetuar nos 

educandos, os valores e as identidades que se pretende construir. 

Ainda, segundo Moreira e Candau (2007), o currículo é visto como as 

experiências que acontecem em torno do conhecimento, nas relações sociais, e que, 

de fato, contribuem para a construção das identidades dos educandos. Currículo é, 

portanto, associado ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com 

intenções educativas. 

O Currículo representa práticas que possibilitam a produção, a circulação e o 

consumo de significados no espaço social e que colabora para a construção de 

identidades sociais e culturais. É um dispositivo de grande efeito no processo de 

construção da identidade do(a) estudante e não é um veículo que transporta algo a 

ser transmitido e absorvido, mas sim o lugar em que se produz e se reproduz a 

cultura (MOREIRA; CANDAU, 2007). É o lugar onde se tem representação 

simbólica, transgressão, jogo de poder multicultural, onde se fazem escolhas, 

inclusões e exclusões, resultado de uma lógica explícita ou de uma “lógica 

clandestina” (GHEDIN, 2007). 

Para Sacristán (2000), quando definimos currículo, estamos nos reportando 

a funções da escola e à sua relação a um contexto histórico e social. Assim, quando 

o autor fala sobre a função da escola relacionada à definição de currículo, é possível 

observar que ele se remete a uma realidade onde a escola é a executora do que já 

está previamente estabelecido, considerando seu contexto histórico e social. 

O currículo pode expressar, também, o equilíbrio entre interesses e forças 

presentes em torno da educação em um dado momento. É por meio dele que se 

realizam os interesses das sociedades no ensino escolarizado. É ainda por meio 

dele que se desenvolvem ações nos mais diversos níveis de ensino (SACRISTÁN, 

2000). Assim, não se pode atribuir os problemas do ensino às questões técnicas do 

currículo, pois os interesses sociais e políticos estariam sendo desconsiderados. 
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A maneira pela qual o currículo configura-se é resultante de um contexto 

cultural, político, social e econômico, nos quais ele está inserido, estabelecendo uma 

relação de poder e valores em meio à sociedade. O currículo, ao ser definido, 

implica na concretização das funções da escola e o modo específico de evidenciá-la 

em um dado momento histórico e social (SACRISTÁN, 2000). O currículo surgiu 

como uma maneira de organizar o espaço escolar, tendo o principal foco o trabalho 

escolar. Assim, vale fazer aqui uma breve reflexão sobre os diversos modelos 

teóricos e concepções de currículo a fim de contribuir para um melhor entendimento 

da sua construção.  

Ao longo da história, o currículo sofreu grandes influências das teorias 

pedagógicas e abordagens teóricas. As teorias de currículo, segundo Moreira e 

Tadeu (2011), podem ser classificadas em: tradicional, crítica e pós-crítica. A teoria 

tradicional é representada por Bobbit, Dewey e Tyler e procura igualar o sistema 

educacional ao industrial. Segundo Ranghetti e Gesser: 
 
É um modelo curricular organizado por objetivos, delineado por 
especialistas, implementado pelos professores, focado na transmissão e 
memorização de conteúdos, o aluno é passivo e reprodutor, centrado na 
aprendizagem mecânica e repetitiva, e foca na avaliação em relação ao 
alcance dos objetivos por meio de instrumentos de medida ou observação. 
(RANGHETTI; GESSER, 2011, p. 31). 

 
 
 Nessa teoria, o currículo resume-se a uma questão técnica. Ele é visto como 

uma forma de organização e atividade burocrática. Os conteúdos são trabalhados de 

maneira fragmentada e predomina a figura autoritária do professor no centro do 

processo (VAGULA; GONÇALVES, 2012). 

 As teorias críticas do currículo surgem nos anos 1970, com forte influência 

do pensamento de Paulo Freire, apresentando um currículo não mais estruturado de 

forma fragmentada e disciplinar (RANGHETTI; GESSER, 2011). Nesse momento, é 

observado um currículo voltado às questões sociais, históricas e culturais e à 

construção do pensamento crítico.  

 A proposta curricular, na teoria crítica, supera a discussão de como elaborar 

o currículo. Propõe-se refletir sobre as desigualdades sociais e buscar uma 

transformação. As práticas nas instituições de ensino deveriam ser baseadas na 

democracia, possibilitando as discussões sobre práticas sociais, econômicas e 

políticas de maneira contextualizada, formando um aluno mais participativo, capaz 



 28 

de discutir as relações de poder, assim como de educação e de ideologia (VAGULA; 

GONÇALVES, 2012). 

 A teoria Pós-crítica, segundo Ranghetti e Gesser (2011), surgiu no início dos 

anos 1990 como nova perspectiva teórica que se configura junto ao pensamento 

pós-moderno, gerando polêmica na discussão sobre o currículo na 

contemporaneidade. Ainda, segundo Ranghetti e Gesser: 
 

A literatura pós-crítica, tanto em âmbito nacional quanto internacional, ainda 
está muito centrada no plano da denúncia em relação às teorias tradicionais 
e às teorias críticas. Suas proposições teóricas sugerem a desconstrução 
de conceitos e práticas que vêm sendo materializadas pelo currículo 
tradicional, visando à reconstrução ou à ressignificação dos textos, 
contextos e discursos vivenciados pelos indivíduos. (RANGHETTI; 
GESSER, 2011, p. 34). 

 
 Assim, considerando as três teorias de currículo, Ranghetti e Gesser (2011) 

apresentam os conceitos de currículo referentes a cada uma delas: Teorias 

tradicionais: “conjunto ordenado de elementos (objetivos, conteúdos, experiências, 

estratégias e avaliação) para desenvolver o ensino” (RANGHETTI; GESSER, 2011, 

p. 35); Teorias críticas: “o currículo é o lugar onde, ativamente, se produzem 

significados sociais” (RANGHETTI; GESSER, 2011, p. 35); Teorias pós-críticas: “o 

currículo é o artefato social. Ele tem um papel de construção pela linguagem e pelo 

discurso” (RANGHETTI; GESSER, 2011, p. 35). 

 As teorias sobre currículo direcionam-se em referenciais que ordenam as 

concepções sobre a realidade, abrangendo formas indiretas de abordar as situações 

práticas da educação. Essas teorias implicam na delimitação do que é seu próprio 

objeto, o que mostra grande diferença entre si. Se a teorização possibilita uma forma 

de esclarecer os limites de uma determinada realidade, ela é, então, decisiva, 

embora ainda não haja consenso quanto ao campo de atuação quando se faz 

referência ao currículo (SACRISTÁN, 2000).  

 A grande diversidade de concepções que envolvem as teorias sobre o 

currículo faz surgir vários conceitos e entendimentos. Para Vagula e Gonçalves 

(2012), as teorias que mais se aproximaram entre si foram as teorias críticas e pós-

críticas, apresentando, em comum, a articulação entre saber, identidade e poder. Já 

para Sacristán (2000), a única teoria capaz de dar conta de todo o processo que 

envolve o currículo é a teoria crítica, que coloca em evidência as realidades que o 

condicionam.  
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Os estudos sobre o currículo mostram que há, também, uma diversidade 

quanto ao nível e à organização. Segundo Jesus (2008), alguns estudos realizados 

destacam a existência de vários níveis de Currículo: formal, real e oculto.  
 

O Currículo Formal refere-se ao currículo estabelecido pelos sistemas de 
ensino, é expresso em diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos das 
áreas ou disciplina de estudo. Este é o que traz prescrita institucionalmente 
os conjuntos de diretrizes como os Parâmetros Curriculares Nacionais. 
O Currículo Real é o currículo que acontece dentro da sala de aula com 
professores e alunos a cada dia em decorrência de um projeto pedagógico 
e dos planos de ensino. 
O Currículo Oculto é o termo usado para denominar as influências que 
afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores. O 
currículo oculto representa tudo o que os alunos aprendem diariamente em 
meio às várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções, que 
vigoram no meio social e escolar. O currículo está oculto por que ele não 
aparece no planejamento do professor. (MOREIRA; SILVA, 1997 apud 
JESUS, 2008, p. 3). 
 

 
  Assim, o currículo não pode ser visto como um instrumento que apenas 

orienta a transmissão de conhecimento. Ele é um elemento que está envolvido nas 

relações de poder presentes na sociedade em um determinado momento e que influi 

no sistema educacional como um todo, e é resultante, também, de concepções 

culturais, sociais, políticas e econômicas de um dado momento histórico (MOREIRA; 

TADEU, 2011), as quais afetarão os procedimentos didáticos, metodológicos e 

administrativos que determinam a teoria e a prática educativa. De acordo com Apple: 

   
  O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de 

algum modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é 
sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da 
visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto 
das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e econômica que 
organizam e desorganizam um povo. (APPLE, 2011, p. 71). 

 
 
 O currículo escolar está intimamente relacionado à formação do aluno 

enquanto ser estruturante de uma sociedade. Portanto as ideologias e concepções 

nele impregnadas serão fundamentais na determinação dos resultados a serem 

obtidos, e o que de fato terá como resultado. Assim, a elaboração do currículo torna-

se um processo social, com vários elementos de influência direta, fatores 

epistemológicos, sociais como o poder e a cultura, questões ligadas à etnia e ao 

gênero. Segundo Goodson (2012), Ranghetti e Gesser (2011), Moreira e Tadeu 

(2011) e Sacristán (2000) o currículo escolar é um artefato social, que pode ser 

concebido para alcançar vários objetivos humanos específicos. 
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 Enfim, o currículo não é um elemento delimitado e estático, devendo ser 

visto como um projeto resultante de vários processos e estar em constante 

(re)construção. É o currículo que configura as decisões que serão tomadas acerca 

do que vai ser feito no ensino. Por isso há interesse pelos problemas relacionados a 

ele, isso sendo consequência da consciência de que é por meio dele que se 

realizam, basicamente, as funções da escola como instituição (SACRISTÁN, 2000). 

O currículo expressa uma concepção pedagógica, ou seja, uma concepção 

sobre o que se ensina e o que se aprende sobre as práticas avaliativas e sobre a 

visão sócio-político-cultural da sociedade que fazemos parte (VAGULA; 

GONÇALVES, 2012). É também por meio do currículo que se pode construir um 

ambiente de conhecimento, de participação, de cooperação e um espaço de 

contestação das questões sociais. 

 Para Sacristán (2000), o currículo é o cruzamento entre diferentes práticas e 

converte-se em um configurador de tudo o que se pode denominar como prática 

pedagógica nas aulas e nas escolas. Assim, essa relação entre currículo e prática 

pedagógica deve ser estreita para que a prática seja de fato construída e realizada 

com eficiência, mantendo os vínculos com todos os elementos que constituem os 

contextos educacionais.  

 É fato que a prática pedagógica não dependerá única e exclusivamente do 

professor, mas também das concepções que ele próprio tem de seu trabalho. O 

professor deve ter conhecimento sobre uma determinada prática pedagógica que 

poderá resultar em um instrumento transformador e significativo ao contexto social 

dos seus alunos. Ou ele ainda pode conhecer e trabalhar com uma prática mais 

tradicional, que implicará em um resultado mecânico e repetitivo, com o objetivo 

maior: o de repassar conteúdos. 

 Para fins desta pesquisa, será considerado o conceito de currículo 

estabelecido por Goodson (2012), Ranghetti e Gesser (2011), Moreira e Tadeu 

(2011) e Sacristán (2000), que, em resumo, concebem o currículo escolar como um 

artefato social, cujo papel é construir o conhecimento por meio da linguagem e do 

discurso, podendo ser concebido para alcançar diversos objetivos humanos, 

convergindo na prática pedagógica do professor. A seguir o conceito de prática 

pedagógica. 
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2.2 PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
 Trataremos, inicialmente, das definições de Prática Pedagógica, que não é 

uma tarefa simples, haja vista que, nos últimos anos, pouco se tem pesquisado 

sobre essas definições. Para entendermos o conceito é necessário falarmos, 

primeiramente, da prática no sentido limitado da palavra.  

Prática vem do que é praticado, executado, como ação propriamente dita. 

Mas, aqui, trataremos da prática em um sentido mais amplo - a Prática pedagógica -, 

pois se trata de uma ação voltada ao processo de ensino e aprendizagem, que deve 

ser construída e reconstruída, com foco nos objetivos a serem alcançados. 

 Segundo Veiga (1988), a prática pedagógica é como uma prática social, 

orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, encontrando-se inserida no 

contexto da própria prática social. A autora afirma, ainda, que é “[...] considerada 

uma atividade teórico-prática, ou seja, formalmente tem um lado ideal, teórico, 

idealizado enquanto formula anseios onde está presente a subjetividade humana, e 

um lado real, material, propriamente prático, objetivo” (VEIGA, 1988, p. 8). Nesse 

contexto, Veiga aponta a relação teoria-prática indissociável como elemento 

estruturante da prática pedagógica, obedecendo a uma dependência e influência 

mutua e simultânea. Caso prevaleça a teoria em detrimento à prática, o resultado 

será uma posição idealista, caso o inverso aconteça terá como resultado o ativismo, 

o praticismo ou utilitarismo. Sobre esses dois lados (teórico e objetivo), Veiga diz 

ainda: 
 
O lado teórico é representado por um conjunto de ideias constituídas pelas 
teorias pedagógicas, sistematizado a partir da prática realizada dentro das 
condições concretas de vida e de trabalho. A finalidade da teoria 
pedagógica é elaborar ou transformar idealmente, e não realmente, a 
matéria prima. O lado objetivo da prática pedagógica é constituído pelo 
conjunto dos meios, o modo pelo qual as teorias pedagógicas são 
colocadas em ação pelo professor. O que a distingue da teoria é o caráter 
real, objetivo da matéria prima sobre a qual ela atua, dos meios ou 
instrumentos com que exerce a ação, e de seu resultado ou produto. Sua 
finalidade é a transformação real, objetiva de modo natural ou social, 
satisfazer determinada necessidade humana. (VEIGA, 1988, p.8). 
 
 

 Com isso Veiga (1988) distinguiu duas perspectivas de prática pedagógica: 

repetitiva e acrítica, reflexiva e crítica. A primeira, relacionada à visão dicotômica, é 

caracterizada pelo rompimento teoria-prática. Não há espaço para o novo, o 

professor tem de ensinar o que já está pré-estabelecido e não reconhece nenhum 
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sentido social em sua ação, o fazer é repetir ou imitar o que já está pronto. Já a 

segunda está relacionada à visão de unidade. Ela é caracterizada pela estreita 

relação entre teoria e prática, tendo esta um caráter criador. A prática social define e 

orienta as ações, tenta compreender a realidade sobre a qual vai atuar. O 

conhecimento não está pré-estabelecido, usa da criatividade, e busca pelo novo e 

pela transformação da realidade. 

 Essa prática reflexiva é marcada por uma opção consciente, pelo desejo de 

renovar, de transformar e de mudar, pela busca de novos valores que possam 

direcionar a prática social. A prática pedagógica, nesse contexto, é caracterizada 

como fonte de conhecimento e de geração de novos conhecimentos (SCHMIDT; 

RIBAS; CARVALHO, 1998). 

 Segundo Caldeira e Zaidan (2010), em uma perspectiva Histórico-Crítica ou 

Dialética: 
 

A Prática Pedagógica é entendida como uma prática social complexa, 
acontece em diferentes espaço/tempos da escola, no cotidiano de 
professores e alunos nela envolvidos e, de modo especial, na sala de aula, 
mediada pela interação professor-aluno-conhecimento. Nela estão 
imbricados, simultaneamente, elementos particulares e gerais. Os aspectos 
particulares dizem respeito: ao docente - sua experiência, sua corporeidade, 
sua formação, condições de trabalho e escolhas profissionais; aos demais 
profissionais da escola – suas experiências e formação e, também, suas 
ações segundo o posto profissional que ocupam; ao discente - sua idade, 
corporeidade e sua condição sociocultural; ao currículo; ao projeto político-
pedagógico da escola; ao espaço escolar – suas condições materiais e 
organização; à comunidade em que a escola se insere e às condições 
locais. Presentes também estão na prática pedagógica elementos gerais de 
sua constituição histórica, políticas públicas e o momento sócio-econômico-
político em que se situam. (CALDEIRA; ZAIDAN, 2010, s/p). 
 
 

Nessa perspectiva histórico-crítica, a prática pedagógica é vista como uma 

prática social, de caráter mais abrangente e interligada aos mais diversos elementos 

que constituem a escola. Daí a prática pedagógica não é vista separada do todo que 

constitui a escola, nem como a única etapa, que, se melhorada, irá promover o 

melhor desempenho escolar. O processo educativo apenas culmina na sala de aula 

e está relacionado aos aspectos particulares e gerais já citados anteriormente 

(CALDEIRA; ZAIDAN, 2010). 

 Segundo Rocha (2001), o trabalho do professor é responsável por tudo o 

que acontece em sala de aula, não se restringindo, somente, ao durante, momento 

em que as ações educativas são efetivadas, mas também ao antes, quando ocorre o 

planejamento, e ao depois, momento em que ocorre a avaliação. O que reafirma a 
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fala de Zabala (1998) quando diz que “[...] a intenção pedagógica tem um antes e 

um depois que constituem as peças substanciais em toda prática educacional” 

(ZABALA, 1998, p. 17). O mesmo autor complementa que esses dois elementos, 

planejamento e avaliação, dos processos educacionais, são inseparáveis da atuação 

do docente, já que a prática em sala de aula não pode ser entendida sem a análise 

que leve em conta as intenções, as previsões, as expectativas e a avalição dos 

resultados, mesmo que seja pouco explícito o processo de planejamento e de 

avaliação da ação pedagógica (ZABALA, 1998). 

 Para Rocha (2001), a prática pedagógica são as ações e o comportamento 

do professor, considerando o contexto da sua interação com o aluno, como parte do 

processo educativo. Nesse contexto, Shigunov Neto e Maciel (2009) consideram a 

prática pedagógica como:  
  
 Um conjunto de etapas formuladas pelos professores para o exercício de 

suas funções profissionais. Entre essas etapas desse complexo processo 
pode-se citar: a pesquisa inicial, a produção do conhecimento a partir de 
conhecimento produzido por outros, a elaboração do plano de aula, a aula 
propriamente dita, a elaboração de conhecimento com os alunos, a reflexão 
sobre a aula e o conhecimento produzido em conjunto com os alunos, 
avaliação do processo. (SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2009, p. 11). 

 
 
 A prática pedagógica pode, ainda, ser vista como o trabalho do professor e 

as relações com seus alunos. Isso pode contribuir para a construção da prática 

pedagógica a partir dos elementos que os professores têm disponíveis, o que pode 

ser determinante no que se refere às ações que irão contribuir para a inserção do 

aluno no meio social como cidadão e atender as necessidades reais desses alunos. 

Ainda, nesse contexto, a prática pedagógica apresenta, como foco principal, o fazer, 

o executar de maneira contínua e isolada das demais atividades escolares, o que 

pode comprometer o alcance dos objetivos a serem alcançados. 

 Assim, é importante ressaltar que a prática pedagógica é um processo que 

pode e deve ser revista, reestruturada e, se necessário, modificada, pois o foco é 

alcançar os objetivos aos quais ela se propõe como elemento estruturante de uma 

prática social. 

A prática pedagógica também é vista como Saberes docentes. Ao considerar 

os termos saber e docente, Ferreira (1999) afirma que saber é 

conhecimento/sabedoria/erudição, e docente é quem ensina/professor/educador. 

Assim, saber docente, considerando o sentido isolado das palavras, seria o 
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conhecimento que o professor/educador possui. Mas, no contexto da prática 

pedagógica, os saberes docentes referem-se àqueles produzidos e não somente 

aos transmitidos em instituições formais, os quais ensinam, na maioria das vezes, o 

saber-fazer e algumas técnicas. Segundo Campos (2007), saber docente é o 

conjunto de elementos que contribuem para a construção do docente e sua prática, 

sendo: a experiência enquanto alunos e durante sua atuação como professor; o 

conhecimento que se constrói a partir do trabalho que se faz com as informações; e 

os saberes pedagógicos e didáticos que deverão ser construídos a partir das 

necessidades pedagógicas reais. Esses últimos são fundamentais na construção 

dos saberes docentes, os quais têm sido trabalhados distinta e desarticuladamente 

na história da formação dos professores - fato que está em processo de superação 

com a nova significação dos aspectos pedagógicos (CAMPOS, 2007). Segundo 

Gauthier et al.:  
 
Os saberes nos quais os professores se apoiam dependem diretamente das 
condições e histórias nas quais eles exercem sua profissão. [...] a profissão 
docente exige um certo número de saberes particulares que os cidadãos 
comuns e os trabalhadores de uma outra área não possuem. Esses saberes 
servem de base para a prática docente. Não se trata, contudo, de saberes 
imutáveis, de leis científicas eternas a partir das quais poder-se-ia definir 
uma pedagogia científica. (GAUTHIER et al., 2006, p. 343). 
 
 

 O autor fala dos saberes docentes de maneira muito ligada à prática do 

professor. Já os saberes ditos culturais e pessoais são individuais e podem exercer 

influência sobre a prática docente, mas se diferem daqueles específicos do trabalho 

docente (GAUTHIER et al., 2006). Vale aqui ressaltar alguns aspectos que 

caracterizam os saberes docentes: 
 

1)  eles são adquiridos em parte numa formação universitária específica; 2) 
a aquisição desses saberes é acompanhada de uma socialização 
profissional associada a uma experiência da prática docente; 3) eles são 
mobilizados numa instituição especializada, a escola, e, sendo assim, estão 
ligados ao contexto dessa instituição; 4) eles são utilizados no âmbito de um 
trabalho, o ensino; 5) eles têm como pano de fundo a tradição, pois, na 
prática, todo indivíduo já viu alguém ensinando. (GAUTHIER et al., 2006, p. 
344). 

 
 Os saberes pedagógicos também podem ser construídos a partir de 

resoluções de situações complexas que interferem e, muitas vezes, limitam a ação 

docente. É a partir do enfrentamento dessas situações que o professor pode ampliar 

seus saberes e sua cultura profissional e buscar promover reflexões e mudanças 

sobre a sua prática. 
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 As práticas pedagógicas, em um contexto atual, tornaram-se um dos mais 

importantes assuntos a serem discutidos em torno da escola. Essa prática é 

constituída, principalmente na educação básica, por um paradigma epistemológico 

positivista, que se configura por perspectivas de um saber pronto e acabado, 

organizado e sequenciado linearmente e transmitido pelo professor, relacionando-

se, na maioria das vezes, ao uso dos materiais curriculares presentes na escola, 

como exemplo o uso indiscriminado do livro didático, que acaba dirigindo, 

intencionalmente, a prática pedagógica nas escolas (GESSER, 2011). 

 Para Gomes et al. (2006), a prática pedagógica deve ter uma dinâmica 

própria que possibilite o exercício do pensamento reflexivo, a visão política de 

cidadania e a capacidade de integrar a arte, a cultura, os valores e a interação, 

proporcionando a recuperação da autonomia dos sujeitos e sua ocupação no mundo 

de maneira significativa. A partir da compreensão da escola como instituição social, 

a prática pedagógica torna-se uma prática social específica que está além da prática 

docente, e tem caráter histórico e cultural, e está relacionada às atividades didáticas 

presentes em sala de aula, abrangendo, também, os diferentes aspectos do projeto 

político pedagógico da escola e a relação dessa prática com a comunidade e a 

sociedade. É o ponto de partida para teoria, e se reformula por meio da própria 

prática, beneficiando-se do trabalho coletivo e da gestão democrática (SILVA; 

RAMOS, 2006). 

 A prática pedagógica está intimamente ligada ao currículo escolar, que 

segundo Gesser: 
 

O currículo escolar, em sua maioria, ainda é linearmente organizado por 
disciplinas, nas quais o saber é transmitido de maneira fragmentada. Ele 
tem influenciado de maneira sintomática a prática pedagógica dos 
professores, pois tendem a reproduzi-lo de maneira multifacetada, tal como 
foi concebido. Além disso, sua construção e sua organização, na maioria 
das vezes, ainda não envolvem a participação dos professores, sujeitos que 
o executarão. Dessa forma, o que se percebe é a reprodução de práticas 
pedagógicas que há muito vêm sendo realizadas pelos professores e 
legitimadas pelas escolas e pelo sistema educacional brasileiro. (GESSER, 
2011, p. 77). 
 
 

Essa organização de currículo de forma linear e por disciplina, muitas vezes 

construído de maneira isolada, é muito comum no meio escolar. Tanto que a 

ausência da participação dos professores nessa construção coloca-o na posição de 
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sujeito e, ainda, contribui para a construção de uma prática pedagógica engessada e 

fragmentada, que será desenvolvida pelos próprios professores. 

Assim, para fins desta pesquisa, os conceitos de prática pedagógica que 

serão utilizados, pois, em nossa opinião se complementam, são: a prática 

pedagógica, enquanto saberes docentes (CAMPOS, 2007; GAUTHIER et al., 2006), 

e a prática social (VEIGA, 1988; CALDEIRA; ZAIDAN, 2010). Para a construção 

dessa Prática pedagógica são necessários vários elementos, dentre eles o conteúdo 

a ser ensinado. Assim sendo, a seguir, a discussão acerca do conceito de Conteúdo.  

 
2.3 CONTEÚDO 
 
 
 Estudos sobre conteúdos de ensino ou curriculares, principalmente no que se 

refere ao conceito e à organização na perspectiva pedagógica, são raros, portanto, 

quanto a essa temática, pouco dados atuais foram encontrados. Uma das 

publicações que tratam do conteúdo de uma forma mais detalhada são os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997). 

 Segundo os PCN, independentemente da linha pedagógica que se escolha, 

professores e alunos utilizam conteúdos, estando a diferença entre as escolhas na 

função que se atribui aos conteúdos no contexto escolar, bem como nas diferentes 

concepções para a seleção e tratamento (BRASIL, 1997). 

O termo conteúdo foi utilizado, segundo Zabala, para 

 
[...] expressar aquilo que deve se aprender, mas em relação quase 
exclusiva aos conhecimentos das matérias ou disciplinas clássicas e, 
habitualmente, para aludir àqueles que se expressam no conhecimento de 
nomes, conceitos, princípios, enunciados e teoremas. [...] Este sentido, 
estritamente disciplinar e de caráter cognitivo, geralmente, também tem sido 
utilizado na avaliação do papel que os conteúdos devem ter no ensino, de 
forma que nas concepções que entendem a educação como formação 
integral se tem criticado o uso dos conteúdos como única forma de definir 
as intenções educacionais. (ZABALA, 1998, p. 30). 
 
 

 Contudo, devemos desprender-nos desse conceito que resume o termo 

conteúdo e entendê-lo como tudo que contribui para alcançar determinados 

objetivos que não apenas abrangem as capacidades cognitivas, mas também 

aquelas que possibilitam o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de 

relação interpessoal de inserção social (ZABALA, 1998). Essa reflexão possibilita 
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outros conceitos sobre o conteúdo enquanto elemento estruturante da prática 

pedagógica. 

 Dessa forma, Catapan (1994) traz, em seu discurso, com base nas ideias de 

Jean-Claude Forquin, que o conteúdo, enquanto saberes escolares, é uma 

construção que evolui e constitui-se em uma complexidade multidimensional de 

fatores que superam os processos tradicionais de ensino, sendo um produto 

contínuo dos processos culturais, e constituindo representações no sentido funcional 

e estrutural. Catapan (1994) afirma, ainda, que: 
 
A socialização dos diferentes saberes se estabelece a partir de critérios de 
competição determinados pela demanda no mercado de trabalho. A 
hierarquização está presente em todos os ramos e, também, internamente 
entre os tipos de saberes. Assim, dependendo do contexto, alguns saberes 
são mais ou menos valorizados. (CATAPAN, 1994, p. 123).  

 
 Assim, podemos perceber que os conteúdos de ensino podem ser 

determinados pelos interesses sociais, como o mercado de trabalho. O que se 

fortaleceu, historicamente, quando consideramos as Tendências Pedagógicas, que 

determinavam o que, como e para que se ensinaria. Tomando como exemplo a 

Tendência Socialista, o conteúdo de ensino baseava-se na realidade social, 

princípios marxistas e problemas do cotidiano, com um dos propósitos de formar pra 

a sociedade socialista (FRANCISCO FILHO, 2011). 

 A hierarquização dos saberes (CATAPAN, 1994) dá-se pelo fato de alguns 

saberes serem mais valorizados que outros, a exemplo dos saberes matemáticos, 

considerados saberes de excelência, fortalecendo, assim, a estratificação dos 

saberes escolares. 

 Os conteúdos enquanto saberes escolares, como vistos aqui, vão além da 

matéria a ser ensinada ou transmitida, pois o conteúdo de ensino ocupa um 

importante lugar no contexto escolar, e, ainda, como elemento da prática 

pedagógica, pois é por meio dele que se define o que vamos ensinar. Dessa forma, 

mesmo sendo um documento que requer uma revisão, em tempos atuais, os PCN 

propõem uma mudança em relação à visão que se tem dos conteúdos no processo 

de ensino, afirmando que: 

 
Ao invés de um ensino em que o conteúdo seja visto como o fim em si 
mesmo, o que se propõe é um ensino em que o conteúdo seja como meio 
para que os alunos desenvolvam as capacidades que lhes permitam 
produzir e usufruir dos bens culturais, sociais e econômicos. (BRASIL, 1997, 
p. 51). 
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 Assim sendo, o conteúdo passa a ser, efetivamente, um instrumento da 

prática pedagógica que pode contribuir para a construção do conhecimento de 

maneira reflexiva e fundamentada nas questões sociais, culturais, políticas e 

econômicas, contribuindo para o fortalecimento da cidadania. Sua importância dá-se 

na medida em que constituem a tessitura básica sobre a qual o aluno constrói e 

reestrutura seu conhecimento (HAYDT, 1998). 

 Brasil (1997) indica a demanda de uma reflexão sobre a seleção de 

conteúdos e a extensão desses conteúdos para além de fatos e conceitos, passando 

a incluir procedimentos, valores, normas e atitudes. Assim, classifica os conteúdos 

em três categorias: 
 
Conteúdos conceituais referem-se à construção ativa das capacidades 
intelectuais para operar com símbolos, ideias, imagens e representações 
que permitem organizar a realidade [...]. 
Os procedimentos expressam um saber fazer, que envolve tomar decisões 
e realizar uma série de ações, de forma ordenada e não aleatória, para 
atingir uma meta. Assim, os conteúdos procedimentais sempre estão 
presentes nos projetos de ensino, pois uma pesquisa, um experimento, um 
resumo, uma maquete, são proposições de ações presentes nas salas de 
aula. [...] 
Conteúdos atitudinais permeiam todo o conhecimento escolar. A escola é 
um contexto socializador, gerador de atitudes relativas ao conhecimento, 
ao professor, aos colegas, às disciplinas, às tarefas e à sociedade. 
(BRASIL, 1997, p. 51-52, grifos nossos). 
 
 

Definir os conteúdos no contexto escolar, considerando seus objetivos e 

intencionalidades, requer cuidado e clareza do que realmente a escola deseja 

ensinar, pois, segundo os PCN: 
 
Ensinar e aprender atitudes requer um posicionamento claro e consciente 
sobre o que e como se ensina na escola. Esse posicionamento só pode 
ocorrer a partir do estabelecimento das intenções do projeto educativo da 
escola, para que se possam adequar e selecionar conteúdos básicos, 
necessários e recorrentes. (BRASIL, 1997, p. 53). 

  

 A organização e a clareza na escolha dos conteúdos são importantes para 

que se estabeleça uma relação entre o que e o como ensinar. Para isso é 

necessário que o conteúdo atenda às necessidades e aos interesses dos alunos, 

que esteja inserido em um período histórico e social, e, portanto, relacionado ao 

cotidiano do aluno (RANGHETTI; GESSER, 2011).  

 Consoante Ranghetti e Gesser (2011), o plano de ensino, elaborado pelos 

professores, tem como uma das finalidades a organização desses conteúdos, de 
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forma coerente, considerando o perfil dos alunos. Tais conteúdos são instrumentos 

dinâmicos, e não estáticos, portando devem ser atualizados e selecionados a partir 

dos objetivos de aprendizagem que se deseja alcançar (RANGHETTI; GESSER, 

2011). Segundo Zabala (1998), apesar de os conteúdos serem apresentados em 

classe de modo separado, eles têm mais potencialidade de compreensão quanto 

mais relacionados estiverem entre si. 

 De acordo com Ranghetti e Gesser (2011), existem elementos que podem 

contribuir na seleção e na organização dos conteúdos a serem trabalhados na 

escola, a saber: 

 
• clareza entre os objetivos e os conteúdos trabalhados; 
• atualização dos conteúdos; 
• relação com a realidade do aluno; 
• significação;  
• flexibilidade; 
• validade e utilidade; 
• transformação da curiosidade ingênua dos alunos em curiosidades 

epistemológicas; 
• integração dos conhecimentos (entre áreas, disciplinas ou ciências); e 
• coerência com o projeto curricular da disciplina ou série. (RANGHETTI; 

GESSER, 2011, p. 52). 
 
 
 Para Haydt (1998), há duas modalidades de organização dos conteúdos que 

consideram o nível de operacionalização, são eles: 

 
a) Programa escolar oficial – é o guia que traça em linhas gerais os fins e 

os conteúdos da ação educativa para um determinado grau de ensino, 
definindo os conceitos básicos e as habilidades fundamentais a serem 
desenvolvidas. O guia curricular oficial é, em geral, elaborado a nível de 
sistema oficial de ensino e visa dar uma unidade ao trabalho dos 
professores de uma determinada rede de escolas de um estado ou 
município. 

b) Programa pessoal de cada professor – é o plano de ensino de cada 
professor, que poder ser anual, mensal ou semanal. Esse plano 
operacionaliza as diretrizes curriculares do sistema de ensino e 
especifica os objetivos e conteúdos da ação educativa, de acordo com o 
nível de desenvolvimento e as aprendizagens anteriores dos alunos. 
(HAYDT, 1998, p. 129). 

 

 Considerando os elementos elencados por Ranghetti e Gesser (2011) e as 

modalidades de ensino para a organização dos conteúdos (HAYDT, 1998), 

percebemos que definir o conteúdo de ensino de maneira responsável para fins de 

contribuir para a construção do conhecimento dos alunos não é tarefa fácil, e requer, 

primeiramente, o entendimento do que seja de fato esse conteúdo, pois como dito 

em momento anterior, não se resume apenas à matéria a ser ensinada, e sim se 
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constitui de saberes escolares compostos por fatores multidimensionais, que são 

fundamentais na construção e reestruturação do conhecimento (HAYDT, 1998). 

Assim, para fins desta pesquisa, o conceito para o termo Conteúdo será o referente 

aos saberes escolares (RANGHETTI; GESSER, 2011; CATAPAN, 1994). 

 Para se trabalhar os conteúdos que farão parte do processo de ensino e 

aprendizagem, é necessário ter conhecimento do como e por meio de que 

instrumentos ensinar. Assim, os materiais a serem utilizados, nesse processo, 

devem estar em consonância com os objetivos da prática pedagógica que será 

desenvolvida. Além disso, compreender o seu conceito é o primeiro passo para 

estabelecer-se essa relação entre os conteúdos e a prática pedagógica. Assim 

sendo, apresentaremos, em seguida o conceito de Material, considerando a sua 

função didático-pedagógica. 

  
2.4 MATERIAL 
 
 
 Os materiais considerados didático-pedagógicos, assim como os conteúdos, 

apesar de serem elementos importantes da prática pedagógica, apresentam um 

déficit de estudos e pesquisas, percebido por meio do levantamento bibliográfico 

desta pesquisa. A grande maioria dos textos encontrados reporta-se ao material 

didático utilizado para uma determinada área de conhecimento, como, por exemplo, 

à matemática: Moura, Padoan e Moura (2011), Gaertner, Stopassoli e Oechsler, 

(2012); às línguas: Vilaça (2009) e Santos (2012); à educação a distância: Sales e 

Nonato (2007), Possari e Neder (2009), Possolli e Cury (2009); à elaboração desses 

materiais didáticos: Oliveira e Abreu (2003) e Pires (2012). 

 Zabala (1998) denomina os materiais de materiais curriculares e comenta que 

“[...] como variável metodológica, seguidamente são menosprezados, apesar de este 

menosprezo não ser coerente, dada a importância real que têm esses materiais” 

(ZABALA, 1998, p. 167). E, ainda, afirma que uma observação, mesmo que 

superficial, possibilita-nos ver que os materiais curriculares chegam a configurar, ou 

mesmo ditar a atividade dos professores na escola. Com esse comentário é possível 

refletirmos sobre a importância do elemento material para o desenvolvimento da 

prática pedagógica. 

 Para Bandeira (2009), “[...] o material didático pode ser definido amplamente 

como produtos pedagógicos utilizados na educação e, especificamente, como 
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material instrucional que se elabora com finalidade didática”. A autora afirma, ainda, 

que a definição de material didático está vinculada ao tipo de suporte que se deseja 

para materializar-se o conteúdo. 

 De acordo com Ranghetti e Gesser (2011), os recursos materiais estão 

relacionados às estratégias de ensino e são indispensáveis para a implementação 

do plano de ensino, o qual é elaborado pelos professores para organização da sua 

prática em sala de aula. 

 Outro ponto a discutir-se, aqui, é a escolha do material didático, o que não é 

uma tarefa simples, pois, para isso, é necessário ter a clareza de o que de fato 

queremos ensinar. Para Santos (2012, p. 1): “A seleção e a escolha desses 

materiais pressupõem uma minuciosa análise a partir de critérios e objetivos que 

visem um adequado enquadramento do material ao perfil do grupo que dele irão se 

beneficiar”. Já Bandeira (2009) afirma que a escolha do material dependerá “da 

condição de oferta e finalidade do curso, da proposta pedagógica, do rol de 

disciplinas, da duração e da carga-horária, do público-alvo, da combinação possível 

das tecnologias, etc.” (BANDEIRA, 2009, p. 25).   

 Para muitos professores, o livro didático tem sido o principal, senão o único 

material didático disponível. Nesse caso, é necessário certo cuidado, pois o livro 

didático acaba por substituir o ato de planejar, determinando o que ensinar de 

maneira linear (COSTA, 2009 apud RANGHETTI; GESSER, 2011). Essa é uma 

prática que entende o ensino e a aprendizagem como um processo igual para todos, 

ou seja, onde todos aprendem da mesma forma e com a mesma intensidade. 

 Dessa forma, a escolha do material didático é fator determinante no processo 

de ensino e aprendizagem, portanto torna-se importante ter clareza sobre os 

objetivos que se deseja alcançar e o conhecimento sobre os mais variados recursos 

didáticos, o que possibilita práticas pedagógicas diversificadas. 

 Nesta pesquisa, serão considerados os conceitos de material enquanto 

produto pedagógico (BANDEIRA, 2009) e a sua relação com as estratégias de 

ensino e o plano de aula (RANGHETTI; GESSER, 2011), os quais se 

complementam e possibilitam a integração dos conteúdos a serem ensinados e a 

metodologia a ser desenvolvida, com o intuito de alcançar os objetivos propostos no 

planejamento da prática pedagógica. 

 Sendo a metodologia um dos elementos que integram e que possibilitam o 

desenvolvimento da prática pedagógica, seu conceito será discutido a seguir, com 
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base nas tendências pedagógicas e na relação com o processo de ensino e 

aprendizagem. 

  
 
2.5 METODOLOGIA 
 
 
 Metodologia é derivada da palavra “método”, do Latim “methodus”, cujo 

significado é caminho para se alcançar um determinado fim ou objetivo. No caso da 

educação escolarizada, o objetivo seria a aprendizagem do aluno de maneira eficaz 

(LACANALLO et al., 2007). 

 A metodologia pode ser entendida tanto como o estudo dos métodos, quanto 

como um determinado procedimento para se executar algo, como exemplo: a 

pesquisa (ZAMPAULO, 2011). Assim, a metodologia de ensino pode ser 

considerada como diferentes métodos a serem utilizados no processo de ensino e 

aprendizagem. Historicamente, teve como base as tendências pedagógicas, que 

influenciam, ainda, as práticas pedagógicas nos dias atuais. 

 As principais metodologias de ensino usadas no Brasil têm como base as 

seguintes tendências pedagógicas, segundo Francisco Filho (2011): 

 
• Pedagogia Liberal: a função da escola era preparar pessoas para 

desempenhar os papéis exigidos pela sociedade; buscava um equilíbrio 

social, a harmonia social, a adaptação às normas e às estruturas vigentes. 

Considerava nos métodos de ensino a exposição verbal, a memorização 

dos clássicos e dos livros sagrados. Sofreu transformações ao longo da 

história. E predominou no Brasil e foi praticada, principalmente, pelos 

jesuítas. 

• Pedagogia Socialista: A função da escola era formar as pessoas para a 

sociedade socialista. Para Paulo Freire, era levar à conscientização e à 

cidadania, ajudando a superar o capitalismo, questionar a realidade e 

provocar as transformações. O método de ensino considerava o dialético e 

dialógico, se focado tanto para o trabalho quanto para o estudo. 

Considerava o trabalho em grupo e o diálogo entre sujeitos. 

• Pedagogia Libertária: o papel da escola era instituir mecanismos, 

conselhos, assembleias, etc., com o intuito de provocar mudanças na 

autogestão. Ideias anarquistas que influenciaram a educação. O método de 
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ensino considerava a vivência grupal, porque o problema era identificado, 

discutido e a sua execução definida. 

• Pedagogia Crítica da Reprodução: a escola assume o papel de 

reproduzir as desigualdades presentes na sociedade, pela aculturação. Os 

métodos de ensino utilizam-se das mídias que é controlada pelos 

dominantes, que colocam valores como verdades incontestáveis. 

• Pedagogia da Leiturização e Escrita: o papel da escola é alfabetizar 

usando textos literários, formando o hábito de ler e escrever e interagir com 

a comunidade para aumentar número de leitores. Os métodos de ensino 

também se baseiam na alfabetização por textos literários, escrever e 

reescrever textos, interagindo com a sociedade. 

 
 Assim, observamos que a metodologia de ensino enquanto método teve 

influência significativa das tendências pedagógicas, que nos reporta à diversidade 

de concepções que se misturam e, ainda hoje, constituem a prática pedagógica nas 

escolas. 

 Segundo Haydt (1998), os métodos de ensino também são chamados de 

estratégias de ensino, os quais designam os procedimentos ou os recursos didáticos 

a serem utilizados para atingir os objetivos desejados ou previstos. Esses métodos, 

segundo a autora, não são neutros, pois estão baseados em pressupostos teóricos 

implícitos, e suas escolhas e aplicações dependem dos objetivos estabelecidos. 

 É importante ressaltar ainda que, ao escolher um procedimento de ensino, o 

professor deve considerar, como critério de seleção, alguns aspectos básicos, a 

saber: 

 
a) Adequação aos objetivos estabelecidos para o ensino e a 

aprendizagem. 
b) A natureza do conteúdo a ser ensinado e o tipo de aprendizagem a 

efetivar-se. 
c) As características dos alunos, como, por exemplo, sua faixa etária, o 

nível de desenvolvimento mental, o grau de interesse, suas expectativas 
de aprendizagem. 

d) As condições físicas e o tempo disponíveis. (HAYDT, 1998, p. 145) 
 
 
 Esses aspectos apresentados pela autora são fundamentais para que a 

metodologia de ensino seja organizada de maneira integrada a todos os outros 

elementos que constituem a prática pedagógica na escola. É importante pensar nos 

objetivos a serem alcançados, nos espaços disponíveis, no tempo de 
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desenvolvimento da prática, e, principalmente, nos alunos que serão parte integrante 

desse processo, e não apenas como meros participantes, mas como sujeitos a 

quem se destina essa prática com o intuito de construir conhecimento.  

 Assim, para fins desta pesquisa, o conceito de metodologia adotado será a 

metodologia como procedimento a ser desenvolvido no processo de ensino e 

aprendizagem (ZAMPAULO, 2011; HAYDT, 1998).  

 É importante ressaltar que o desenvolvimento dessa metodologia só é 

possível se estiver em consonância com o espaço e o tempo em que ela acontecerá, 

para isso é necessário a compreensão do que é o espaço e o tempo escolar. Assim, 

apresentaremos, a seguir, os conceitos desses dois elementos determinantes da 

prática pedagógica. 

 
2.6 ESPAÇO E TEMPO 
 
 
 Quando começamos a fazer a leitura do que seria e representaria o Espaço e 

o Tempo na escola, apesar da pouca relevância que se dá a essa temática, nos 

deparamos com dois elementos fundamentais na construção do conhecimento e 

desenvolvimento da criança. Segundo Zabala (1998), as maneiras de utilizar-se o 

espaço e o tempo escolar são duas variáveis que, embora não sejam tão 

destacadas, têm uma influência crucial na determinação das diferentes formas de 

intervenção pedagógica. Zabala (1998) afirma que: 
 
As características físicas da escola, das aulas, a distribuição dos alunos na 
classe e o uso flexível ou rígido dos horários são fatores que não apenas 
configuram e condicionam o ensino, como ao mesmo tempo transmitem e 
veiculam sensações de segurança e ordem, assim como manifestações 
marcadas por determinados valores: estéticos, de saúde, de gênero, etc. 
São muitas as horas que os alunos passam num espaço concreto e com um 
ritmo temporal que pode ser mais ou menos favorável para sua formação. 
(ZABALA, 1998, p. 130). 

 
 Assim, com base no comentário de Zabala (1998), podemos perceber que o 

espaço e tempo escolar são fatores determinantes na organização e no 

desenvolvimento da prática pedagógica, e que, dependendo do uso que se faz do 

espaço e do tempo, os resultados podem ser positivos ou não em relação ao 

desenvolvimento e à formação do aluno. 

 De acordo com Oliveira et al. (2009), o espaço e o tempo escolar são 

definidos pelos modos de ensino e aprendizagem que educam e fazem parte da 
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cultura das instituições educativas. A escola, historicamente, foi organizada em 

tempos e espaços como forma de estabelecer a hierarquização entre as crianças, o 

que gerou a homogeneização das classes, estabelecendo, assim, a ocupação de um 

espaço em um determinado tempo, por crianças nas mesmas condições de 

desenvolvimento, para que se pudesse ensinar a todos de forma “igual”.  

 O espaço não se limita à compreensão da estrutura construída e 

compartimentada, pois, segundo Ribeiro (2004), ao longo do tempo, a noção de 

espaço foi reconstruída e ressignificada, deixando de ser apenas uma dimensão 

geométrica, passando a assumir uma dimensão social. O espaço não é elemento 

neutro, tem significados afetivos e culturais, e, ainda, pode representar experiência 

de aprendizagem e formação das primeiras estruturas cognitivas (RIBEIRO, 2004; 

OLIVEIRA et al., 2009). Para Zabala (1998), os espaços que se dispõem na 

estrutura física da escola, da forma como são utilizados, correspondem a uma ideia 

muito clara de como deve ser o ensino, em um determinado momento. Uma 

mudança nesse espaço levaria à compreensão de reconsideração das 

características que deveriam ser de acordo com outras concepções e outros 

objetivos de ensino (ZABALA, 1998). 

 Na escola, o espaço deve estabelecer coerência em sua totalidade, pois é 

nele e a partir dele que se desenvolve a prática pedagógica, que ocorre de forma 

concomitante no tempo e no espaço (RIBEIRO, 2004). Assim, o espaço e tempo 

exercem ampla influência na construção e no desenvolvimento das atividades 

pedagógicas da escola. 

 Com relação ao tempo, dependendo da leitura que fazemos no contexto 

escolar, ele pode ser observado sobre dois aspectos: o físico e o abstrato. O 

primeiro refere-se ao aspecto estrutural, como cronogramas, horários, tempos de 

aulas, etc.; enquanto que o segundo, em caráter abstrato, corresponde às fases de 

desenvolvimento humano, faixas etárias, aprendizagens, etc. (CABRAL, 2008; 

OLIVEIRA, 2009). 

 Se compreendermos que a organização do tempo e do espaço, como fruto da 

organização humana, foi estabelecida ao longo da história e expressa as relações 

sociais e a forma como a escola organiza-se (PARENTE, 2010), podemos dizer que 

tempo e espaço, apesar de terem significações diferentes, estão estreitamente 

ligados pelas suas intencionalidades no que se refere à construção do 

conhecimento, ao desenvolvimento e à formação das crianças.  
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 Segundo Zabala (1998), em uma perspectiva racional, o elemento tempo 

seria resultado e consequência das decisões tomadas em relação a outros 

elementos, como: a sequência didática, o tipo de atividade, a organização do 

conteúdo, etc. Porém sabemos que, no cotidiano escolar, o uso do tempo é rigoroso, 

não levando em conta, na maioria das vezes, o objetivo da prática pedagógica em 

sua totalidade. 

 Aqui retomamos a reflexão de espaço e de tempo como elementos 

determinantes da prática pedagógica. Para fins desta pesquisa, os conceitos de 

espaço e tempo utilizados serão: o espaço não apenas como uma dimensão 

geométrica, mas uma dimensão social, não sendo um elemento neutro, e, portanto, 

apresenta seus significados afetivos e culturais (RIBEIRO, 2004; OLIVEIRA et al., 

2009); o tempo será tomado sobre dois aspectos: o físico e o abstrato (CABRAL, 

2008; OLIVEIRA et al., 2009). O espaço e o tempo são elementos determinantes da 

prática pedagógica, como dito em momento anterior, sua importância deve ser, 

assim, ressaltada na composição do currículo e da prática pedagógica. 

 Visando elucidar o objetivo deste capítulo, que foi trazer as referências 

conceituais que possibilitassem a compreensão dos principais conceitos que 

originaram as palavras-chave utilizadas para nortear esta pesquisa (Prática 

Pedagógica, Metodologia, Currículo, Conteúdo, Material, Espaço e Tempo), 

percebemos que os elementos que constituem a prática pedagógica ainda são 

pouco discutidos na literatura sobre educação. O Currículo, mesmo na dimensão de 

suas complexidades, é bastante estudado e discutido por diversos autores: 

Ranghetti e Gesser (2011); Oliveira (2008); Moreira e Candau (2007); Sacristán 

(2000), possibilitando, assim, uma melhor compreensão da importância e finalidade 

do currículo. Entretanto temos, ainda, muito que avançar nessas discussões para se 

chegar de fato no âmbito escolar. 

No que se refere aos aspectos metodológicos, é necessário enfrentar as 

questões e discutir o tema, problematizando-os, para que se consiga transpor as 

barreiras atribuídas à metodologia. Quanto ao conteúdo, observamos que até se tem 

o entendimento no que se refere ao conceito, mas existe a complexidade de se 

articular esse conteúdo aos elementos integradores da prática pedagógica, bem 

como o espaço e o tempo, como elementos determinantes para o processo de 

construção e desenvolvimento dessa prática. 
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 Assim, retomando a nossa questão problema: “O que os documentos oficiais 

do Ministério da Educação indicam sobre a prática pedagógica para o 1º ano do 

ensino fundamental de nove anos?”, no próximo capítulo, apresentamos a trajetória 

metodológica a fim de buscar responder a essa questão. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

Os aspectos metodológicos adotados nesta pesquisa são de caráter 

qualitativos e baseados na pesquisa documental. Segundo Godoy (1995, p. 51), “[...] 

a abordagem qualitativa, enquanto exercício da pesquisa, não se apresenta como 

uma proposta estruturada, ela permite que a imaginação e a criatividade levem os 

investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques”.  

A pesquisa documental pode apresentar um caráter inovador, como a 

presente pesquisa, a qual se preocupa em compreender a construção de uma 

prática pedagógica que atenda às especificidades das crianças de seis anos de 

idade, com contribuições valorosas que possibilitem uma prática eficiente nessa 

etapa de ensino, tão importante para o desenvolvimento da criança.  

As crianças são pessoas que vivem em um momento histórico e social, 

marcadas, portanto, pelas contradições das sociedades em que estão inseridas. 

Além disso, elas são cidadãs, detentoras de direitos, produzem cultura e são 

produzidas por esta (KRAMER, 2006). Para elas, os direitos sociais devem ser 

assegurados e o trabalho pedagógico deve levar em conta a sua singularidade, 

considerando as ações que são da infância: o direito à brincadeira e a produção 

cultural tanto na educação infantil quanto no EF. 

Segundo KRAMER (2006), é preciso garantir que a criança seja atendida 

considerando as sua necessidades, a de aprender e a de brincar, assim que o 

trabalho pedagógico seja planejado e acompanhado de maneira em que saibamos 

ver, entender e lidar com as crianças como criança e não somente como estudantes. 

Sabemos, portanto, que, para atender uma criança no EF, que antes fazia parte da 

educação infantil, como é atualmente o caso das crianças de 6 anos, não se deve 

romper o diálogo entre a educação infantil e o EF, especialmente, no que se refere à 

prática pedagógica, pois, para essa criança, não existe o “deixou de ser criança 

agora será estudante”. A infância, como já visto anteriormente, não está 

condicionada às etapas de ensino, ou seja, ela não termina quando se sai da pré-

escola. A infância é uma condição de vida em um contexto social e histórico e deve 

ser vivida, pelo menos, até os 10 anos de idade. (CIPRIANO; SANCHES, 2012). 

O método documental, utilizado nesta pesquisa, é considerado importante 

fonte de dados para outros tipos de estudos qualitativos (GODOY, 1995), pois 
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possibilita a compreensão do fato em diferentes contextos sociais, econômicos, 

políticos e culturais.  

Assim, a análise documental, segundo Bardin (2011, p. 51), é “[...] uma 

operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um 

documento sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar, um estado ulterior, 

a sua consulta e referenciação”. Esse método de pesquisa tem como objetivo dar 

forma conveniente e representar, de outra maneira, as informações contidas, por 

meio de procedimentos de transformação (BARDIN, 2011). Em momentos, a análise 

documental assemelha-se à análise de conteúdo, a qual está relacionada à 

expressão do conteúdo, que permite a observação de indicadores que possibilitam 

inferir sobre outras realidades não apresentadas (BARDIN, 2011). Segundo Godoy 

(1995), nesse tipo de pesquisa, três aspectos devem ser observados: a escolha dos 

documentos, o acesso a eles e a sua análise. 

 
3.1 ESCOLHA DOS DOCUMENTOS 

 
 

 Para a escolha dos documentos oficiais, estabelecemos o período de 1996 a 

2013, pois foi nesse período que ocorreram a aprovação da LDB, a mobilização e a 

implantação do EF de nove anos, e a inclusão da criança com seis anos de idade no 

1º ano. Assim, o levantamento dos documentos para esta pesquisa tem como marco 

inicial a LDB/1996. 

Os documentos, na primeira busca, foram no total de 27 (ver Apêndice B), 

que orientaram os Estados e Municípios no processo de ampliação do EF para nove 

anos. Aqui foram consideradas as versões mais atualizadas dos documentos, a 

exemplo dos reexames de pareceres. Esses documentos serviram de base para 

chegarmos ao total de 18 documentos que fazem parte da nossa pesquisa, ou seja, 

aqueles que se reportavam à organização da prática pedagógica para o EF de nove 

anos. 

No processo de escolha desses documentos, foram considerados como 

critérios para exclusão os seguintes: (i) documentos referentes a orientações 

administrativas e burocráticas; (ii) relatórios de atividades desenvolvidas pela 

Política de ampliação do EF; (iii) documentos que alteram artigos da LDB e; (iv) as 

consultas referentes à interpretação das leis.  
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3.1.1 Caracterização do Corpus 
  
 

Segundo Bardin (2011, p. 126), Corpus “[...] é o conjunto dos documentos 

tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos”. A constituição 

de um Corpus é necessária a partir do momento em que se delimitam os 

documentos para a análise, e implica, por vezes, em escolhas, seleções e 

estabelecimento de regras (BARDIN, 2011). 

Os documentos selecionados por meio de uma leitura flutuante (BARDIN, 

2011) foram agrupados em duas categorias. A primeira como Dispositivo legal, que 

se refere à legislação educacional, e a segunda como Documento Orientador, que 

se refere aquele que trata da organização do EF de nove anos. Portanto, para esta 

pesquisa, foram selecionados 18 documentos (Ver Quadro 1 que segue), sendo 8 

dispositivos legais e 10 documentos orientadores, quantidade relativamente 

equilibrada entre as duas categorias. 

Os documentos selecionados foram inseridos em uma planilha elaborada 

previamente no programa Microsoft Excel, com os seguintes dados: título do 

documento, tipo de documento e ano de publicação. Esses dados estão 

apresentados no Quadro 1 que segue. 
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Quadro 1 – Documentos indicadores da prática pedagógica para o EF de nove anos 
N° Título do documento Tipo de documento Ano de 

publicação 
1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB (9.394/96) 
Dispositivo legal 1996 

2 Ensino fundamental de nove anos – orientações 
gerais 

Documento orientador 2004 

3 Resolução CNE/CEB nº 3: Define normas nacionais 
para a ampliação do Ensino Fundamental para nove 
anos de duração. 

Dispositivo legal 2005 

4 Parecer CNE/CEB nº 6: Define normas nacionais 
para o ensino fundamental com 9 anos de duração. 

Dispositivo legal 2005 

5 3º relatório do programa Documento orientador 2006 

6 Ensino fundamental de nove anos: orientações para 
a inclusão da criança de seis anos de idade. 

Documento orientador 2006 

7 Indagações sobre o currículo: currículo e avaliação. Documento orientador 2007 

8 Indagações sobre o currículo: currículo e 
desenvolvimento humano. 

Documento orientador 2007 

9 Indagações sobre o currículo: diversidade e 
currículo. 

Documento orientador 2007 

10 Indagações sobre o currículo: educandos e 
educadores seus direitos e o currículo. 

Documento orientador 2007 

11 Indagações sobre o currículo: conhecimento e 
cultura. 

Documento orientador 2007 

12 Parecer CNE/CEB nº 4: Orientação sobre os três 
anos iniciais do Ensino Fundamental de nove anos. 

Dispositivo legal 2008 

13 Ensino fundamental de nove anos: passo a passo do 
processo de implantação. 

Documento orientador 2009 

14 A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino 
fundamental de nove anos: orientações para o 
trabalho com a linguagem escrita em turmas de 
crianças de seis anos de idade. 

Documento orientador 2009 

15  Parecer CNE/CEB nº 22: Diretrizes Operacionais 
para a implantação do Ensino Fundamental de 9 
(nove) anos. 

Dispositivo legal 2009 

16 Parecer CNE/CEB nº 11: Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) 
anos. 

Dispositivo legal 2010 

17 Resolução CNE/CEB nº 1: Define Diretrizes 
Operacionais para a implantação do Ensino 
Fundamental de 9 (nove) anos. 

Dispositivo legal 2010 

18 Resolução CNE/CEB nº 7: Fixa Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 
de 9 (nove) anos. 

Dispositivo legal 2010 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 

 

3.2 ACESSO AOS DOCUMENTOS 
 
 

Os documentos oficiais, material utilizado nesta pesquisa, são documentos 

públicos e estão disponíveis para consultas e downloads no portal oficial do MEC, na 

internet, podendo ser acessado no endereço www.mec.gov.br/seb.  
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3.3  ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 
 
 
Para a exploração do material, elaboramos alguns termos que nos remetem 

a perspectiva pedagógica, a partir da identificação de elementos básicos que 

influenciam na estrutura e no desenvolvimento da prática pedagógica, a saber: 

currículo; prática pedagógica; metodologia; conteúdo; espaço; material e tempo.  

 As palavras, citadas anteriormente, serviram como instrumento para 

identificarmos nos documentos elementos que se reportassem à prática pedagógica. 

Assim, foi realizada a contagem da frequência dessas palavras em cada um dos 

documentos. Para essa contagem foi utilizado o programa Adobe Reader (PDF). 

Após todos os documentos em estudo serem “salvos” no formato PDF, utilizamos o 

link de busca, onde foram inseridas, individualmente, as palavras-chave. O próprio 

programa encarregou-se de destacar, na cor amarela, a palavra pesquisada, assim, 

com o auxílio da tecla enter do computador, deu-se a contagem das palavras uma a 

uma até chegar ao total.  

Os resultados obtidos sobre a frequência das palavras foram organizados 

em uma planilha no programa Microsoft Excel. A partir dos dados levantados, foram 

construídos gráficos para representar a frequência das palavras em cada 

documento. Para os dispositivos legais, foram construídos gráficos na cor vermelha, 

e para os documentos orientadores foram confeccionados gráficos na cor azul. 

Esses dados de caráter quantitativos possibilitaram uma análise qualitativa 

intradocumental, que se refere ao conteúdo dos próprios documentos, e 

interdocumental, que se refere à relação desses documentos entre si.  

Para a análise intradocumental, foi realizada uma leitura minuciosa a fim de 

construir uma análise qualitativa do conteúdo do próprio documento, com foco na 

perspectiva pedagógica para o primeiro ano do EF de nove anos. Assim, para essa 

análise, tomamos como base as duas categorias apresentadas no Quadro 1 anterior 

- Dispositivos legais e Documentos orientadores -, que possibilitaram melhor 

organização e agrupamento desses documentos, facilitando, assim, as análises. Os 

documentos foram analisados individualmente, tendo como elementos norteadores 

as palavras-chave que se reportam à prática pedagógica, citadas anteriormente. 

Ainda como suporte para essa análise, tivemos a frequência das palavras-chave 

apresentadas em gráficos específicos para cada documento estudado. 
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A análise Interdocumental foi realizada considerando a relação entre os 

documentos oficiais do MEC, a frequência dos elementos que norteiam à prática 

pedagógica, citados anteriormente, e o ano de publicação desses documentos. 

Assim, para cada um dos elementos, computamos o total da frequência nos 

documentos por ano, o que possibilitou a contrução de gráficos específicos para a 

apresentação desses dados. Esses gráficos foram elaborados na cor verde. Para a 

identificação desses documentos nos gráficos, foi considerada a ordem numérica 

apresentada no Quadro 1 anterior, em que o número 1 equivale à LDB, e assim 

sucessivamente. Após a organização dos gráficos, realizamos a análise qualitativa 

dos resultados. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Para a análise dos resultados foram considerados os elementos 

intradocumentais, referentes ao conteúdo do próprio documento, e os 

interdocumentais, os quais se referem à relação dos documentos entre si. 

 
4.1 ANÁLISE INTRADOCUMENTAL DOS DISPOSITIVOS LEGAIS 
 
 

Ao realizarmos a análise intradocumental nos documentos oficiais do MEC 

destinados à ampliação do EF para nove anos de duração, com a obrigatoriedade 

da inclusão da criança de 6 anos de idade no 1º ano, foram observados os 

resultados expostos a seguir. 

 
 
4.1.1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB  
  
 

Esta Lei 9394/96 (LDB), a qual regulamenta as diretrizes para a Educação 

Nacional, tem a intenção de “disciplinar a educação escolar, predominantemente, 

por meio do ensino, em instituições próprias” (BRASIL, 1996).  

Em geral, as leis costumam tratar de assuntos mais burocráticos e 

administrativos. A LDB, entretanto, trata de aspectos pedagógicos, se forem 

considerados, de maneira mais geral, os elementos que orientam a educação. 

Embora as orientações legais, em sua maioria, remetem ao administrativo, a lei 

implica diretamente no pedagógico. 

No seu artigo 1º, a LDB afirma que a educação abrange vários processos 

formativos que acontecem em diversos lugares. Dentre eles, as instituições de 

ensino e pesquisa, onde acontece a educação formal.  

A finalidade da educação básica é a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e o fornecimento de meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores (Art. 22). Assim, para que seja atingida essa finalidade, alguns 

aspectos, garantidos em lei, orientam o desenvolvimento das atividades escolares 

para essa etapa da educação. Dessa forma, é possível dizer que alguns aspectos 

pedagógicos são abordados na LDB. Porém é importante ressaltar que nosso 

interesse são as orientações dadas para os anos iniciais do EF de nove anos, 

especialmente o 1º ano. 
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Para o desenvolvimento das atividades escolares, aos sistemas de ensino 

municipais é dada a opção de se integrar aos sistemas estaduais ou compor um 

sistema único que atenda a educação básica, e ainda: 
 
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 
as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; 
VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. (BRASIL, 
1996, p. 4). 

 

Todos os itens do Art. 12 remetem à prática pedagógica, direta ou 

indiretamente. Como exemplo: no momento em que se elabora e se executa uma 

proposta pedagógica, está-se contemplando o norteamento da prática pedagógica, 

considerando todos os elementos que dela fazem parte, pois é a partir dessa 

proposta pedagógica que as atividades na escola vão acontecer. 

Quanto aos docentes, o art. 13 diz que estes se incumbirão de: 
 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. (BRASIL, 1996, p. 4). 

 
 

 No item II do art. 13, é apontado como dever do professor, elaborar e 

cumprir plano de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino. O professor, portanto, deve seguir as orientações dadas 

pela proposta pedagógica da escola, o que nem sempre é possível, pois, na maioria 

das vezes, esse documento é somente para atender exigências burocráticas do 

sistema de ensino, ou então, não está acessível ao professor. 

Em seu Art. 15, é garantido às unidades escolares públicas progressivos 

graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira. Essa 
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autonomia pedagógica pode até acontecer, mas de maneira parcial, pois a escola, 

bem como o professor, já tem as regras nacionais para a construção do currículo a 

ser seguido como base para a construção da prática pedagógica, se considerarmos 

que: 
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
da clientela. (BRASIL, 1996, p. 7). 
 

 
As exigências estabelecidas para o currículo nacional comum já inclui muitos 

elementos, restando muito pouco a acrescentar pelos docentes, de forma que esse 

currículo se aproxime mais do cotidiano dos educandos. Isso torna as características 

desse currículo, em sua essência, muito mais de caráter comum que diversificado. 

Para a construção do currículo deverão ser consideradas, ainda, as 

seguintes diretrizes (Art. 27): 

 
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 
deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 
II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 
estabelecimento; 
III - orientação para o trabalho; 
IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-
formais. (BRASIL, 1996, p. 8). 
 
 

Essas diretrizes estão mais relacionadas a questões sociais do que 

pedagógicas, porém, considerando a finalidade da educação básica, que é a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e o fornecimento de 

meios para progredir no trabalho, tais diretrizes justificam-se. 

Considerando que a LDB elenca diferentes formas de organização e 

avaliação na educação básica, o que de fato temos como orientações para o EF? 

No Art. 32, dessa Lei, é garantido o EF obrigatório e gratuito, com duração 

de nove anos, iniciando-se aos 6 anos de idade. Ela apresenta como objetivo a 

formação básica do cidadão. Essa redação, alterada pela Lei n. 11.274, de 2006, 

garante às crianças de 6 anos o pleno desenvolvimento da capacidade de aprender, 

por meio do domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão dos diversos 

ambientes, do sistema político, dos elementos que fundamentam a sociedade, o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem e o fortalecimento dos vínculos de 

família. 
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Quanto à estrutura organizacional do EF, é facultada aos sistemas de ensino 

a organização em ciclos (BRASIL, 1996). Para os estabelecimentos que utilizam a 

progressão regular por série, é possível passar a adotar a progressão continuada, 

sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Esse tipo de 

progressão é sugerido, porém de forma simplista, pois o que se entende é que o 

aluno passa a não mais ser retido na série, caso seus rendimentos escolares sejam 

insuficientes para prosseguir para a série seguinte, o que preocupa os professores, 

já que seu trabalho não será visto como determinante no processo de progressão 

escolar. 

Essa etapa de ensino será ministrada de forma presencial, em língua 

portuguesa, porém é assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas 

línguas maternas e processos específicos de aprendizagem. Quanto ao ensino, a 

LDB apresenta, de forma rápida, como deverá ser ministrado, não considerando as 

questões metodológicas, apenas o caráter organizacional. 

Quanto ao currículo, para o EF, é garantida a obrigatoriedade de conteúdos 

que tratem dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo por base as 

diretrizes do ECA - Lei no 8.069/90, e a Lei ainda orienta que o material didático a 

ser utilizado deve ser adequado à idade.  

A LDB traz ainda, para o EF, o ensino religioso como uma disciplina a ser 

ministrada nos horários de aula, com conteúdos a serem regulamentados pelo 

sistema de ensino. Além disso, deve ser assegurado o respeito à diversidade 

cultural religiosa do Brasil. A oferta dessa disciplina pela escola pública é obrigatória, 

mas a matrícula dos alunos não. Já para o currículo, o que se observa é a 

preocupação com o conteúdo a ser ensinado no EF, e, de maneira superficial, a LDB 

faz referência ao material didático a ser utilizado. Assim, preocupa-nos que, para a 

Lei que rege a educação nacional, o entendimento sobre o currículo esteja mais 

relacionado ao conteúdo de ensino, ou seja, aquém do que realmente ele representa 

para a educação. 

Quanto ao tempo de permanência na escola, no seu Art. 34, a LDB garante 

que “[...] no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo 

em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na 

escola” (BRASIL, 1996, p. 9).  

A LDB contempla, em seu texto, aspectos que se referem a questões 

pedagógicas, porém, na identificação das palavras-chave, observamos que, no 
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texto, aparecem apenas seis vezes o termo Prática Pedagógica; Metodologia, três 

vezes; Material, quatro vezes; Tempo, oito vezes; e os termos Conteúdo e Currículo 

foram encontrados 11 e 12 vezes, respectivamente, conforme podemos observar no 

gráfico 1 que segue.   

 
Gráfico 1 – Frequência das palavras-chave na LDB 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa  

com base em Brasil (1996). 
 

Legenda do gráfico 1: PP – Prática Pedagógica; M – Metodologia;  
C – Currículo; Co – Conteúdo; E – Espaço; Ma – Material e T – Tempo. 

 
 

O fato de conteúdo e currículo estarem com maiores valores de frequência, 

e muito próximos entre si, além da observação feita na LDB, indica que o currículo 

está sendo, principalmente, relacionado ao conteúdo a ser ensinado, considerando 

tanto a base nacional comum quanto a base diversificada, a exemplo: 
 
 
Art. 9o A União incumbir-se-á de: 
[!] 
IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus 
conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum; 
[!]  
§ 1o Os currículos a que se refere o caput devem abranger, 
obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o 
conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 
especialmente do Brasil. (BRASIL, 1996, p. 3-7). 

 
O currículo, como afirma Moreira e Candau (2007), deve abranger as 

experiências que envolvem a construção do conhecimento, as relações sociais e 
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que, no geral, contribuem de fato para a formação da identidade dos educandos. 

Embora em uma lei como essa se espere que os elementos que constituem as 

atividades escolares, dentre eles a prática pedagógica, estejam mais presentes e 

evidentes, essa lei não contempla essas questões práticas mais minuciosamente. 

Ela trata de maneira mais ampla as questões de caráter pedagógico, dando “dicas” 

superficiais sobre questões que remetem à prática pedagógica, porém a lei não trata 

dessa prática como uma prática social, como defende Veiga (1998). 

 
4.1.2 Parecer CNE/CEB nº 6/2005 
  
 

O Parecer CNE/CEB nº 6/2005 visa estabelecer normas nacionais para a 

ampliação do EF para 9 anos de duração. Ele é resultante do interesse em ampliar e 

aprofundar as questões referentes ao EF de nove anos. Assim, foi encaminhada, 

pela Câmara, uma série de questionamentos para os sistemas de ensino que 

participariam das discussões acerca da ampliação do EF de para nove anos, a 

saber:  

 
    1. Quais são os Estados/Municípios que aderiram à ampliação do Ensino 

Fundamental para nove anos, antecipando a matrícula para crianças de seis 
anos de idade? 

    2. Quais são os sistemas estaduais/municipais de ensino que já 
estabeleceram as normas resolutivas para a ampliação? 

    3. Em caso de resposta positiva, quais são essas normas, por sistema, 
principalmente no que se refere: 

     3.1- à data limite – dia e mês – para que a criança de seis anos possa 
matricular-se no Ensino Fundamental? 

     3.2- ao efetivo cumprimento da universalização do atendimento na faixa 
etária de 7 a 14 anos? 

     3.3- à progressividade da oferta do Ensino Fundamental de nove anos, com 
os respectivos critérios? 

     3.4- às diretrizes pedagógicas estabelecidas para o atendimento apropriado 
às crianças de seis anos de idade? 
3.5- à organização do espaço e do tempo escolar para essas crianças? 
(BRASIL, 2005c, p. 2). 

 

Os itens 3.4 e 3.5 indicam que, no período de discussões e estudos efetivos 

sobre a ampliação do EF para 9 anos, foram levantados questionamentos que se 

reportavam à prática pedagógica para as crianças de 6 anos de idade, porém o 

resultado desses questionamentos deu origem à distribuição das instituições de 

ensino em cinco situações:  
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a) os que não querem o Ensino Fundamental ampliado para nove anos 
(uma minoria);  
b) os que não aderiram, mas são favoráveis;  
c) os que não aderiram;  
d) os que aderiram; e 
e) os que matriculam no Ensino Fundamental crianças a partir de seis anos 
de idade, mantida a duração de oito anos no Ensino Fundamental (apenas 
10). (BRASIL, 2005c, p. 3). 

 
Essas informações demonstram o interesse inicial pelas questões mais 

administrativas e burocráticas de ampliação do EF. Observamos, assim, nesse 

documento, que, para o processo de transição entre o EF de oito e nove anos, há 

uma dificuldade no que se refere à compreensão da equivalência para a migração.  

No que se refere à implantação progressiva do EF, com duração de nove 

anos, e à antecipação da matrícula aos seis anos, segundo Brasil (2005c), algumas 

normas devem ser seguidas, dentre elas: 
 

[...] 4. Os sistemas de ensino e as escolas deverão compatibilizar a nova 
situação de oferta e duração do Ensino Fundamental a uma proposta 
pedagógica apropriada à faixa etária dos 6 (seis) anos, especialmente em 
termos de recursos humanos, organização do tempo e do espaço escolar, 
considerando, igualmente, materiais didáticos, mobiliário e equipamentos, 
bem como os reflexos dessa proposta pedagógica em políticas 
implementadas pelo próprio Ministério da Educação como, por exemplo, na 
distribuição de livros didáticos [...]. (BRASIL, 2005, p. 10). 

  
Dessa forma, observamos que a norma de nº 4 estabelece a construção de 

uma proposta pedagógica apropriada para os alunos de seis anos de idade, 

considerando, como elementos primordiais, a organização do tempo e do espaço 

escolar, os materiais didáticos, os mobiliários e os equipamentos. Apesar de 

perceber elementos que se reportam a prática pedagógica para o 1º ano do EF de 

nove anos, a frequência dessas palavras é muito baixa (ver Gráfico 2 a seguir), 

quando se trata de um documento que estabelece as normas nacionais para se 

fazer grandes mudanças na estrutura da Educação Básica, como a ampliação do EF 

para nove anos de duração. 

Nesse documento, a palavra Espaço foi identificada apenas uma vez; 

Material, duas vezes; e Tempo, uma vez. As demais (Prática Pedagógica, 

Metodologia e Currículo) não foram citadas uma única vez no texto (ver Gráfico 2), 

remetendo mais à preocupação com a questão da organização administrativa do 

que pedagógica no processo de implantação. Esse fato pode ocorrer devido ao 

referido parecer ter como objetivo o estabelecimento de normas para implantação do 

EF de nove anos, sendo, portanto, um documento que mais contém especificações 
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técnicas para serem utilizadas como uma regra ou uma diretriz do que elementos 

que poderiam dar algumas orientações à prática pedagógica na escola. 

 
Gráfico 2 – Frequência das palavras-chave no 

Parecer CNE/CEB nº 6/2005 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa  

com base em Brasil (2005c). 
 

Legenda do gráfico 2: PP – Prática Pedagógica; M – Metodologia;  
C – Currículo; Co – Conteúdo; E – Espaço; Ma – Material e T – Tempo. 

 
 
4.1.3 Resolução CNE/CEB nº 3/2005  
 

 
Este documento define normas nacionais para a ampliação do EF de nove 

anos de duração, sendo garantida apenas a matrícula obrigatória no EF aos seis 

anos de idade, o que não implica, inicialmente, na ampliação do EF para nove anos. 

Esta resolução define, também, a organização do EF e da Educação Infantil 

quanto à nomenclatura adotada, sendo: a Educação Infantil, até os cinco anos de 

idade, distribuída em duas etapas; Creche, até os três anos de idade; e Pré-escola, 

aos quatro e cinco anos de idade. Quanto ao EF, este vai até os 14 anos de idade, 

também sendo distribuído em dois momentos: os Anos Iniciais, que vão dos seis aos 

10 anos; e o Anos Finais, que vão dos 11 aos 14 anos de idade. Essa resolução, 

portanto, já estabele a organização do EF com nove anos de duração, mas ainda 

não obriga a implantação desse novo EF nas instituições de ensino. 
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Gráfico 3 – Frequência das palavras-chave  
na Resolução CNE/CEB nº 3/2005 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa  

com base em Brasil (2005d). 
 

Legenda do gráfico 3: PP – Prática Pedagógica; M – Metodologia;  
C – Currículo; Co – Conteúdo; E – Espaço; Ma – Material e T – Tempo. 

 
É importante ressaltar que as informações anteriormente citadas referem-se 

somente à organização, mais especificamente à definição da nomenclatura atribuída 

para a Educação Infantil e EF de nove anos. Entretanto, em nenhum momento, esse 

documento faz alguma referência ao contexto pedagógico para o EF de nove anos, 

tanto que as palavras-chave desta pesquisa não aparecem no texto, conforme 

podemos observar no gráfico 3 anterior. 

 
4.1.4 Parecer CNE/CEB nº 4/2008  
 
 

O Parecer CNE/CEB nº 4/2008 surgiu a partir da Nota Técnica de nº 

172/2007/MEC/SEB/DPE/COEF em que foram apresentadas dúvidas comuns sobre 

o tratamento pedagógico a ser oferecido às crianças dos três anos iniciais do EF, 

dentre elas “a realização da avaliação desconsiderando que esses três anos iniciais 

devem constituir-se em um período destinado à construçao de conhecimentos que 

solidifiquem o processo de alfabelização e letramento”. (BRASIL, 2008, p. 1). 

Na relatoria é destacado, ainda, que um novo projeto político-pedagógico 

deve ser construido por cada escola e a Educação Infantil reorganizada, 

principalmente na pré-escola, que se destina agora às crianças de quatro e cinco 

anos de idade. 
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Este parecer orienta, também, quanto à avaliação para os três primeios anos 

do EF, em que deve ser considerada a forma processual, participativa, formativa, 

cumulativa e diagnóstica, sendo, portanto, um instrumento redimensionador da ação 

pedagógica e indispensável para a elaboração de instrumentos que possibilitem a 

observação, o acompanhamento contínuo, o registro e a reflexão sobre o processo 

de ensino e aprendizagem para esses três anos iniciais. Nesse contexto, o trabalho 

a ser desenvolvido pelos professores deve ter caráter inter e multidisciplinar 

(ZABALA, 1998). 

Embora esse documento esteja relacionado a questões pedagógicas para os 

anos iniciais do EF, ele cita o termo Prática Pedagógica uma única vez. As demais 

palavras-chave que se relacionam a essa prática não foram mencionadas no texto 

do Parecer CNE/CEB nº 4/2008, conforme podemos perceber no gráfico 4 que 

segue. 

 
Gráfico 4 – Frequência das palavras-chave  

no Parecer CNE/CEB 4/2008 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa  

com base em Brasil (2008). 
 

Legenda do gráfico 4: PP – Prática Pedagógica; M – Metodologia;  
C – Currículo; Co – Conteúdo; E – Espaço; Ma – Material e T – Tempo. 

 
Esse documento, por se tratar, como já mencionado anteriormente, de uma 

orientação a partir de uma nota técnica, que pede esclarecimento de dúvida para o 

trabalho pedagógico para as crianças dos três anos iniciais do EF, discorre de uma 

forma mais geral sobre esse aspecto, não detalhando como poderia ser 

desenvolvido esse trabalho e nem como poderia ser reorganizado o currículo escolar 
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- elemento fundamental para a configuração da prática pedagógica (SACRISTÁN, 

2000) -, para atender os alunos de seis anos que ingressarem no novo EF.  

 
 
4.1.5 Parecer CNE/CEB nº 22/2009  
  
 

O Parecer CNE/CEB nº 22/2009 tem como assunto as diretrizes 

operacionais para a implantação do EF de nove anos. O documento reconhece a 

necessidade de organização do EF de nove anos de duraçao, ressaltando a 

importância de debates sobre: a proposta curricular, a formação de professores, as 

condições de infraestrutura, os recursos didáticos-pedagógicos apropriados ao 

atendimento da infância, a organização dos tempos e espaços escolares. Ainda 

assim, esse documento aborda, de maneira muito superficial, as questões 

pedagógicas, ficando mais no aspecto da informação.  

 A adequação de toda a estrutura curricular e física é necessária, como já dito 

anteriormente, para o atendimento das crianças de seis anos no EF. Assim, o 

espaço e o tempo têm de estar coerentes, pois é, por meio deles, que a prática 

pedagógica desenvolve-se na escola (RIBEIRO, 2004). Tão importante quanto 

esses dois elementos é o currículo, que é muito mais que uma simples listagem de 

conteúdos a serem ensinados (RANGHETTI; GESSER, 2011; MOREIRA; TADEU, 

2011). 

 Assim, nesse documento, apesar de dar ênfase à organização estrutural e 

pedagógica, de forma que atenda adequadamente o EF de nove anos, a frequência 

das palavras-chave apresentaram valores insignificantes, tendo em vista a 

importância do todo no processo de implantaçao do novo EF. Os termos Currículo e 

Tempo são citados, cada um, uma única vez; Conteúdo e Espaço, duas vezes, 

como podemos observar no gráfico 5 a seguir.   
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Gráfico 5 – Frequência das palavras-chave  
no Parecer CNE/CEB 22/2009 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa  

com base em Brasil (2009b). 
 

Legenda do gráfico 5: PP – Prática Pedagógica; M – Metodologia;  
C – Currículo; Co – Conteúdo; E – Espaço; Ma – Material e T – Tempo. 

 
 

Isso demonstra que os elementos integrantes da prática pedagógica, nesse 

documento, não são percebidos como fundamentais para o processo de 

organização desse novo EF. 

 
 
4.1.6 Resolução CNE/CEB nº 1/2010  
  
 
 A Resolução CNE/CEB nº 1/2010, com base no Parecer CNE/CEB nº 

22/2009, define Diretrizes Operacionais para a implantação do Ensino Fundamental 

de nove anos. Porém são observadas apenas informações referentes à matrícula 

correta da criança aos seis anos de idade no EF de nove anos, esclarecendo, ainda, 

por meio da legislação, algumas questões sobre esse assunto, como a data de corte 

para ingresso aos seis anos de idade no EF.  

 Assim, podemos observar que, apesar de esse documento ser uma resolução 

que estabelece diretrizes para essa etapa de ensino, não foi identificada nenhuma 

palavra-chave que se reporte à prática pedagógica, como mostra o Gráfico 6 que 

segue.  
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Gráfico 6 – Frequência das palavras-chave  
na Resolução CNE/CEB nº 1/2010 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa  

com base em Brasil (2010a). 
 

Legenda do gráfico 6: PP – Prática Pedagógica; M – Metodologia;  
C – Currículo; Co – Conteúdo; E – Espaço; Ma – Material e T – Tempo. 

 
 

Dessa forma, podemos ressaltar que a Resolução CNE/CEB nº 1/2010 traz, 

em seu conteúdo, apenas diretrizes técnicas a serem executadas pelas instituições 

de ensino, não estabelecendo qualquer relação com as questões pedagógicas para 

esse novo EF. 

 
 
4.1.7 Parecer CNE/CEB nº 11/2010  
 
 

O Parecer CNE/CEB nº 11/2010 discute sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o ensino fundamental de nove anos. O documento é destinado a 

orientações necessárias à elaboração dos currículos e dos projetos político-

pedagógicos das escolas (BRASIL, 2010b). Ele apresenta um texto dissertativo que 

fundamentou a Resolução CNE/CEB nº 7/2010, em formato de lei, que fixa as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de nove anos, que será 

analisada com detalhes no item 4.1.8 desta pesquisa.  

No Parecer CNE/CEB nº 11/2010 foi identificada a frequência das palavras-

chave que se reportam à prática pedagógica, sendo o termo Currículo repetido 63 

vezes, seguido de Tempo, Conteúdo e Espaço, com 32, 30 e 28 vezes, 

respectivamente. Os termos Prática Pedagógica e Metodologia foram mencionados 
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no texto apenas uma vez cada um, como podemos perceber no gráfico 7 que segue. 

Isso demonstra que, provavelmente, a relação entre os termos que mais aparecem 

com aqueles menos frequentes precisa ser fortalecida, pois, segundo Sacristán 

(2000), o currículo é o cruzamento de diferentes práticas que se convergem em tudo 

o que chamamos de prática pedagógica. Portanto são elementos interdependentes, 

no que se refere à organização pedagógica.  

 
Gráfico 7 – Frequência das palavras-chave  

no Parecer CNE/CEB 11/2010 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa  

com base em Brasil (2010b). 
 

Legenda do gráfico 7: PP – Prática Pedagógica; M – Metodologia;  
C – Currículo; Co – Conteúdo; E – Espaço; Ma – Material e T – Tempo. 

 

 

Embora o Parecer CNE/CEB 11/2010 trate de questões pertinentes à 

prática, como o currículo e o conteúdo, o texto apresenta um caráter mais 

informativo quando se refere a essas questões, o que vai de encontro ao que 

Moreira e Candau (2007) afirmam sobre o currículo, e, ainda, ao que Ranghetti e 

Gesser (2011) falam sobre a importância da clareza e da organização dos 

conteúdos, ambos fundamentais para saber–se o que ensinar e como se ensinar. 

Assim, é importante uma reflexão sobre a abordagem que esse documento traz 

sobre esses termos que determinam a prática pedagógica, pouco significativos 

nesse Parecer. 
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4.1.8 Resolução CNE/CEB nº 7/2010  
  
 

A Resolução CNE/CEB nº 7/2010 fixa “[...] as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) para o EF de nove anos a serem observadas na organização 

curricular dos sistemas de ensino e de suas unidades escolares” (BRASIL, 2010c, p. 

1).  

A princípio, esse documento trata de vários elementos que fazem parte do 

EF, dentre eles o currículo, considerando-o: 
 
[...] constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do 
conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular 
vivências e saberes dos alunos como os conhecimentos historicamente 
acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes 
(BRASIL, 2010c, p. 3). 

  
 
Na compreensão de currículo, apresentado nessa resolução, é dada ênfase 

que se constitui pelas experiências escolares, pelas relacões sociais e articuladas às 

vivências e saberes, contribuindo para a construção da identidade desses alunos, 

defendida por Moreira e Candau (2007). Assim, percebemos que há, claramente, a 

compreensão sobre o termo currículo nessa legislação, permitindo notar, também, a 

articulação com a prática pedagógica desenvolvida pelo professor Rocha (2001). 

Porém, quanto a esse documento, o que observamos é a intenção de 

estabelecer-se, claramente, que os conteúdos curriculares da base nacional comum 

deverão ser seguidos segundo as DCN, e a parte diversificada deverá ser escolhida 

pelos sistemas de ensino, considerando as diferentes realidades.  

Assim, a relação desses “conteúdos curriculares” com as áreas de 

conhecimento - as quais dão origem às disciplinas escolares, ao exemplo de: 

matemática, língua portuguesa, história, ciências, etc. -, demonstra que o foco é o 

que se deve ensinar no EF. Esse fato remete-nos a pensar que, apesar da clareza 

em relação ao que venha a ser o currículo e o saber da importância da sua 

interdisciplinaridade, é dada bastante ênfase à importância dos conteúdos nas áreas 

de conhecimento, delimitando a autonomia da Escola e a prática do professor. 

Com relação ao professor, a Resolução CNE/CEB nº 7/2010 afirma, no Art. 

25, que: 
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Os professores levarão em conta a diversidade sociocultural da população 
escolar, as desigualdades de acesso ao consumo de bens culturais e a 
multiplicidade de interesses e necessidades apresentadas pelos alunos no 
desenvolvimento de metodologias e estratégias variadas que melhor 
respondam às diferenças de aprendizagem entre os estudantes e às suas 
demandas. (BRASIL, 2010c, p. 7). 

 
 

Como observado no texto citado anteriormente, o documento traz o que tem 

de ser feito - as metodologias e estratégias variadas -, mas não diz como devem ser 

feitas. Ou, ainda, quem dará as devidas orientações em relaçào à quem realizará 

esse trabalho. Assim, percebemos que o professor é encarregado do que se ensina 

e como se ensina (SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2009), não levando em 

consideração as mudanças que deveriam acontecer no novo EF, e que, talvez, 

esses professores não estejam tão preparados assim, especialmente para trabalhar 

com as crianças de seis anos no 1º ano. 

O documento, no seu Art. 30, afirma que aos três anos iniciais do EF devem 

ser assegurados: 

 
I – a alfabetização e o letramento; 
II – o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o 
aprendizado da Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a 
Educação Física, assim como o aprendizado da Matemática, da Ciência, da 
História e da Geografia; 
III – a continuidade da aprendizagem, tendo como conta a complexidade do 
processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no 
Ensino Fundamental como um todo e, particularmente, na passagem do 
primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro. 
(BRASIL, 2010c, p. 8). 
 
 

Considerando o que diz o item I, não fica esclarecido em que momento o 

aluno deve estar alfabetizado ou letrado, deixando aí uma dúvida em relação a 

esses dois processos de formação. Já o item II elenca as disciplinas que, 

obrigatoriamente, fazem parte do EF, porém não especifica se o 1º ano deve atender 

a todos esses componentes curriculares, em que proporções e como fazê-lo. 

Para a avaliação dos alunos dos três anos iniciais do EF, essa resolução diz 

que a ação pedagógica deve ser redimensionada e orienta que deverá: 
 
Art. 32 [!] 
I – assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, 
cumulativa e diagnótica, com vista a: 
[!] 
II – utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o 
registro descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os 
portifólios, exercícios, provas, questionários, dentre outros, tendo em conta 
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a sua adequação à faixa etária e às características de desenvolvimento do 
educando; 
III – fazer prevalecer os aspectos qualitativos de aprendizagem do aluno 
sobre os quantitativos, [!]; 
IV – assegurar tempos e espaços diversos para que os alunos com menor 
rendimento tenham condições de ser devidamente atendidos ao longo do 
ano letivo; 
V – promover, obrigatoriamente, períodos de recuperação, de preferência 
paralelos ao período letivo, [!]. (BRASIL, 2010c, p. 9) 
 
 

O item II elenca sugestões de instrumentos e procedimentos que podem ser 

utilizados para a realização da avaliação dos alunos nos três anos iniciais do EF, e, 

em seguida, dá ênfase aos aspectos qualitativos, porém não menciona como fazer a 

aproximação desses dois elementos - procedimento e análise -, o que para o 

professor nem sempre fica esclarecido, pois são os resultados quantitativos os mais 

destacados e “valorizados” pela educação nacional. Daí os dois fatores, quantitativo 

e qualitativo, contrapõem-se ao invés de complementarem-se. E, por sua vez, são 

os dados qualitativos, como os avanços e as dificuldades dos alunos no processo de 

aprendizagem, que fornecem ao professor as indicações de como proceder e 

reorientar à sua prática pedagógica. (HAYDT, 1998). 

Considerando o exposto anteriormente, em nossa análise geral do 

documento em questão, foi possível observarmos que ele trata de várias questões 

que se referem à Prática Pedagógica, a exemplo do currículo. Assim, foi percebido 

que, na Frequência das palavras-chave, Currículo foi a palavra mais citada (32 

vezes), seguida de Conteúdo (22), Material (18), Espaço (16) e Tempo (16), 

enquanto que Prática Pedagógica e Metodologia foram citadas apenas uma vez 

cada uma, conforme podemos observar no gráfico 8 que segue. 
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Gráfico 8 – Frequência das palavras-chave  
na Resolução CNE/CEB 7/2010 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa 

com base em Brasil (2010c). 
 

Legenda do gráfico 8: PP – Prática Pedagógica; M – Metodologia;  
C – Currículo; Co – Conteúdo; E – Espaço; Ma – Material e T – Tempo. 

 
 

Embora a Resolução CNE/CEB 7/2010 traga em seu texto vários elementos 

que se relacionam à prática, não é apresentada, de maneira explícita, a importância 

da composição integrada desses elementos. Logo a ausência de chamadas da 

Prática Pedagógica limita o entendimento da articulação que os aspectos abordados 

devem ter junto à essa prática. 

 
4.2 ANÁLISE INTRADOCUMENTAL DOS DOCUMENTOS ORIENTADORES 

  

Nos documentos orientadores, a análise intradocumental possibilitou a 

compreensão de vários aspectos referentes à ampliação do EF de nove anos de 

duração, no que se refere, principalmente, aos elementos que se reportam à prática 

pedagógica. Assim, para esses documentos, foram observados os resultados 

expostos a seguir. 

 
4.2.1 Ensino Fundamental de nove anos: Orientações gerais  
  
 

O documento Ensino Fundamental de nove anos: Orientações gerais nasceu 

a partir de questões levantadas e discutidas nos encontros regionais sobre a 

ampliacão do EF para nove anos. Ele está estruturado em três itens principais: I – 
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Educação com qualidade social; II – A amplicação do Ensino Fundamental para 

nove anos; III – Organização do Trabalho Pedagógico. 

De maneira geral, o documento aborda questões sobre a criança no que se 

refere à democratização do acesso e à permanência dos alunos no EF, ao trabalho 

infantil, como elemento comprometedor do acesso à educaçao, ao atendimento com 

qualidade no ensino fundamental, à importância das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil, à fundamentação legal para ampliação do EF para 

nove anos, e, ainda, afirma que o EF com início aos seis anos de idade: 
 
[!] segue as tendências das famílias e dos sistemas de ensino de inserir 
progressivamente as crianças de 6 anos na rede escolar. A inclusão, 
mediante a antecipação do acesso, é uma medida contextualizada nas 
políticas educacionais focalizadas no Ensino Fundamental.[!] a adoção de 
um ensino obrigatório de nove anos iniciando aos seis anos de idade pode 
contribuir para um mudança na estrutura e na cultura escolar (BRASIL, 
2004a, s/p). 

 
 

 A partir dessa citação, é possível perceber que esse documento já trazia, 

em seu texto, a possibilidade de mudança na estrutura e na cultura escolar por meio 

da implantação do ensino obrigatório de nove anos de duração e com início aos seis 

anos de idade. No entanto, como já citado em momento anterior, foi somente no ano 

seguinte, em 2005, com a aprovação da Lei 11.114, que a matrícula aos seis anos 

de idade tornou-se obrigatória, e, apenas em 2006, com a Lei 11.274, o EF de nove 

anos tornou-se obrigatório em todas as intituições de ensino da Educação Básica. 

Por ser um documento que trata das orientações gerais para a implantação 

do EF de nove anos, ele apresenta, em seu texto, os elementos integrantes da 

prática pedagógica de maneira mais destacaca, possibilitando a apresentação dos 

resultados de maneira mais objetiva.  

No que se refere ao Espaço, Brasil (2004a) afirma que a forma como tem 

sido organizado pode influenciar de maneira geral a constituição da escola, dos 

agrupamentos que nela se estabelecem, e, com isso, pode dificultar a ação 

comunicativa construtiva. A partir da compreensão quanto à importância da 

organização do espaço, foram levantadas algumas questões, a saber:  
 
[...] qual a finalidade da organização do espaço? Será que esse espaço 
escolar, da forma como usualmente tem sido organizado, promove um 
agrupamento dos alunos favorável à dinamização das ações pedagógicas? 
Ao convívio com a comunidade? À  reflexão dos professores? Existiram 
outros modos de estruturar o espaço escolar que possibilitassem a 
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interação das crianças e adolescentes em conformidade com suas fases de 
socialização? (BRASIL, 2004a, s/p). 
 
 

O espaço, sendo visto como um dos elementos que possibilta a prática 

pedagógica, promovendo, em conjunto com as atividades, o desenvolvimento das 

relações sociais na escola, confirma que os questionamentos apresentados são 

pertinentes para se compreender qual a intensionalidade na escolha e no uso dos 

espaços escolares. Porém somente isso não basta, é preciso ter conhecimento 

sobre o que de fato deseja-se ensinar, para, assim, começar a ver nos espaços a 

possibilidade de uma prática eficiente e que atenda aos objetivos do professor e da 

escola. Pois, como afirma Ribeiro (2004), na escola, o espaço deve ser coerente em 

sua totalidade, pois é nele e a partir dele que a prática pedagógica concretiza-se. 

Quanto ao Tempo, a escola reproduz a unidade de tempo advinda da 

organização das fábricas, cujos horários são interrompidos pelo toque de uma 

campainha. A esse tipo de tempo Oliveira et al. (2010) e Cabral (2008) chamam de 

tempo físico, mas os autores elencaram, também, outros elementos, como 

desenvolvimento humano, faixa etária, etc.; e tempo abstrato, que representa a 

leitura que fazemos no contexto escolar.  

O documento remete-se, ainda, aos questionamentos de Rubens Alves 

(apud BRASIL, 2004a) sobre o tempo, os quais nós achamos pertinentes:  
 
[...] o pensamento obedece as ordens da campainha? Por que é necessário 
que todas as crianças pensem as mesmas coisas, na mesma hora e no 
mesmo ritmo? As crianças são todas iguais? O objetivo da escola é fazer 
com que as crianças sejam todas iguais? (BRASIL, 2004a , s/p). 

 
 

Em relação ao tempo, este, de fato, é controlado pelo toque de uma 

campainha que determina o horário de entrada e de saída dos alunos, do que se 

deve estudar e quando se deve parar, devido à organização do horário das 

disciplinas, que estabelece, para a criança, que ela deve parar o que estava fazendo 

para se dedicar a outra coisa, e quanto tempo ela tem para executar determinada 

tarefa. Os questionamentos de Rubens Alves em relação ao tempo fazem-nos 

refletir sobre a prática pedagógica, sobre sua organização em função apenas de um 

tempo físico (CABRAL, 2008; OLIVEIRA et al., 2010). 

Assim, Brasil (2004a), por meio desse documento, recomenda que a escola, 

em seus projetos políticos pedagógicos, possam prever estratégias que possibilitem 

a flexibilidade dos tempos, com menos cortes e descontinuidade do processo. O 
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doumento afirma ainda que o aumento do tempo de permanência na escola não se 

configura em maior aprendizagem, porém o emprego desse tempo com maior 

eficácia pode contribuir para uma melhor e maior aprendizagem. 

A organização do tempo e do espaço escolar deve ter, como referência, o 

desenvolvimento do aluno em todos os seus aspectos: físico, social, cultural, 

psicológico, etc. 

O currículo tem sido tratado como um programa, uma organização de 

conteúdos com sequência e critérios definidos. Daí surge a seguinte questão: “[...] o 

que se tem aprendido com um currículo que fragmenta a realidade, seus espaços 

concretos e seus tempos vividos?” (BRASIL, 2004a, s/p).  Esse questionamento 

resume certa preocupação do MEC quanto aos resultados estabelecidos pelo 

currículo que temos hoje, que retrata o seguinte conceito: 
 
Trata-se de um modelo disciplinar direcionado para a transmissão de 
conteúdos específicos, organizados em tempos rígidos e centrado no 
trabalho docente individual, muitas vezes solitário por falta de espaços que 
propiciem uma interlocução dialógica entre os professores. (BRASIL, 2004a, 
s/p). 

 
Assim, mesmo que se tenha outra visão do que seja o currículo, na prática, o 

modelo tradicional é o que predomina no país. O MEC, nesse documento, propõe 

um debate sobre a contrução de outro conceito de currículo e escola, com outros 

parâmetros de qualidade, considerando a escola como tempo e espaço de 

socialização e aprendizagem, de vivências culturais, de invetimentos na autonomia, 

de desafios, de prazer e de alegria, ou seja, do desenvolvimento do ser humano em 

todas as suas dimensões (RIBEIRO, 2004; OLIVEIRA et al., 2009). 

O conteúdo, para o 1º ano, não pode tratar do mesmo trabalhado na antiga 

1ª série, portanto os tradicionais conteúdos e atividades dessa série não deverão ser 

transferidos para esse 1º ano. Dessa forma, deve-se reestruturar a organização dos 

conteúdos para o EF de nove anos, considerando o perfil do aluno que se atenderá.  

Quanto aos contéudos para o 1º ano do EF, percebemos que existe a 

informação quanto à necessidade de reestruturação, por se tratar de um novo ano 

compondo o EF, porém não percebemos a preocupação de estabelecerem-se as 

especificidades desse conteúdo, mesmo que de maneira geral, e, por meio dessa 

orientação, não fica esclarecido o que de fato devemos ensinar a esses novos 

alunos. 
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Quando o documento se refere à Prática Pegagógica, ele afirma que devem 

ser consideradas as características etárias, sociais e psicológicas das crianças de 

seis anos. Ele afirma ainda que as crianças de seis anos têm uma forma privilegiada 

de conhecer o mundo por meio do brincar, pois é por meio das brincadeiras que as 

crianças exercitam sua imaginação e constroem conhecimento (BORBA, 2006), e a 

ludicidade é elemento fundamental das culturas infantis (SARMENTO, 2004). Assim, 

é necessário que a dessas crianças seja trabalhada de maneira adequada e lúdica 

para essa faixa etária.  

Uma prática contextualizada pode contribuir para a aprendizagem inclusiva e 

construir um elo com as experiências anteriores. Para apresentar a escrita de forma 

contextualizada, a escola deve considerar a curiosidade, o desejo e o interesse da 

criança pela linguagem escrita, tornando-a significativa para ela. Sobre o acesso à 

escrita, o documento afirma que:  
 
[!] possibilitar o acesso aos diversos usos da leitura e da escrita não é 
suficiente para que elas se alfabetizem. É necessário, além disso, um 
trabalho sistemático, centrado tanto nos aspectos funcionais e textuais, 
quanto no aprendizado dos aspectos gráficos da linguagem escrita e 
daqueles referentes ao sistema alfabético de representação. (BRASIL, 
2004a, s/p). 

 
Quanto à leitura e à escrita, percebemos que existe uma preocupação 

quanto à alfabetização das crianças de seis anos, porém é fato que, agora, 

integrando o 1º ano do EF, a alfabetização deverá acontecer de fato, sabendo-se 

que o processo não é tão rápido e simples, pois requer elementos que prossibilitem 

a aprendizagem em sua totalidade. Contudo, os professores estão sendo 

acompanhados, ou mesmo, orientados quanto a prática pedagógica para este 1º 

ano? Não sabemos muito bem como está sendo desenvolvida a prática docente, 

mas o fato é que muitas dúvidas permanecem quanto ao que e como ensinar essas 

crianças. 

Considerando esse contexto, prática pedagógica precisa ser objeto de 

reflexão, de planejamento, de muito estudo e de ações coletivas no ambiente 

escolar, relacionando-a ao cotidiano. Nesse documento, quando refere que a prática 

deve ser realizada de maneira adequada, não fica muito bem claro a que se refere 

esse “adequada”. É fato que em vários momentos do texto é dito que devem ser 

consideradas as especificidades das crianças de seis anos, mas fica a questão: 

Quais especificidades exatamente? Dentro de uma complexidade que envolve o 



 76 

entender a infância, é necessário ficar muito bem esclarecido quais os elementos 

que podem ser considerados mais fortemente no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Esse documento traz, ainda, elementos que tratam da organização do EF de 

nove anos. Foram considerados dois elementos principais: os nove anos de trabalho 

escolar e a nova idade que integra esse ensino. Porém, quando trata dos nove anos 

de trabalho escolar, reporta-se mais à questão da nomenclatura utilizada para o 

novo EF, devendo ser as seguintes: anos iniciais, correspondem do 1º ao 5º ano; e 

os anos finais, do 6º ao 9º ano. 

Quanto ao item a nova idade que integra esse ensino, o documento traz 

algumas considerações relevantes sobre as crianças de seis anos. Para isso são 

apresentados alguns questionamentos iniciais: Quem é ela? Que momento ela está 

vivendo? Quais são seus direitos, seus interesses e suas necessidades? Por que ela 

pode ou deve ingressar no Ensino Fundamental? Qual é seu ambiente de 

desenvolvimento e aprendizagem? (BRASIL, 2004a, s/p).  

Esses questionamentos podem até induzir à uma reflexão sobre as crianças 

de 6 anos no 1º ano do EF, porém, quando seguimos a leitura, percebemos que os 

comentários acerca dessas questões são superficiais, considerando a importância e 

a necessidade de conhecer-se essas crianças. Porém sabemos que a intenção, 

aqui, não é criar um rótulo para caracterizar essas crianças, mas sim identificar 

instrumentos que possibilitem o conhecimento dessas crianças pela própria escola, 

para assim definir o que e como trabalhar. 

Em seguida, o documento afirma que as crianças apresentam características 

significativas para o seu desenvolvimento e aprendizagem, que elas apresentam 

possibilidades de simbolizar e compreender o mundo, estruturando seu pensamento 

e fazendo uso de múltiplas linguangens. Nessa fase, as crianças são capazes de 

estabelecer a autonomia e a própria identidade. Elas constroem seus conhecimentos 

também pela interação com outras crianças e com adultos. Além disso, possuem o 

desejo de aprender a ler, por viver em uma sociedade letrada. Diante disso, é ainda 

necessário assegurar a transição da Educação Infantil para o EF, de forma que 

ocorra o mais natural possível, evitando rupturas e impactos negativos na 

escolarização. E, ainda, desenvolver estratégias que contribuam para o 

desenvolvimento da criança, garantindo uma ampliação qualitativa de seu tempo na 

escola. 
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Com relação ao professor que atende diretamente as crianças de seis anos, 

o presente documento levanta alguns questionamentos: Quem é o professor das 

crianças de seis anos que ingressaram no Ensino Fundamental? Quais os 

conhecimentos necessários ao desenvolvimento desse trabalho? Qual a formação 

que será exigida desse profissional educador?  

Para essas questões, o documento afirma que esse profissional deve ser 

receptivo ao conhecimento dos diferentes aspectos físicos, congnitivo-linguísticos, 

emocinais, sociais e afetivos. Que seja assegurada aos docentes a formação 

continuada, que possibilite uma especialidade do exercício docente. Mas é 

importante ressaltar que não existe um modelo exato de profissional a ser seguido, 

portanto não há formação e prática pedagógica definitiva (VEIGA, 1998). 

Considerando o exposto anteriormente, e por meio da análise geral do 

documento em questão, observamos que este apresenta os elementos da Prática 

Pedagógica de maneira mais objetiva, a exemplo do tempo e do espaço escolar. 

Assim, foi percebido que, na frequência das palavras-chave, identificamos que 

Tempo foi a palavra mais citada (27 vezes), seguida de Espaço (13), Prática 

Pedagógica (11), Currículo (8), Conteúdo (7) e Metodologia (2). 

 
Gráfico 9 - Frequência das palavras-chave no documento  
Ensino Fundamental de nove anos – orientações gerais 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa 

com base em Brasil (2004a). 
 

Legenda do gráfico 9: PP – Prática Pedagógica; M – Metodologia;  
C – Currículo; Co – Conteúdo; E – Espaço; Ma – Material e T – Tempo. 

 

O documento traz, em seu texto, importantes informações que dão 

indicativos à prática pedagógica, mas, considerando a relevância do assunto, 



 78 

podemos dizer que, quando ele se refere aos termos estudados, demonstra clareza 

sobre os termos que constituem a prática pedagógica, Contudo o texto, de maneira 

geral, não orienta, concretamente, a implantação do EF de nove anos, mas ressalta 

a importância e os elementos que devem ser pensados e reestruturados em função 

de um tempo estabelecido. Isso dá indicativos do porquê da palavra Tempo ter 

aparecido no texto com tanta frequência. Na concepção apresentada, o tempo é o 

que determina a prática, por estabelecer o período e o momento de sua execução. 

Assim, há uma preocupação em usufruir desse tempo de maneira eficaz. 

O gráfico 9 anterior mostra, ainda, a ausência da palavra Material no texto, 

que pode ser um indicativo da falta de interesse em se orientar de fato “o que e 

como fazer” para ensinar as crianças de seis anos, visto que tudo isso está 

relacionado ao levantamento, à confecção ou à aquisição de materiais que se 

devem utilizar, o que implica em gastos financeiros, tempo para planejamento e 

organização. Enfim, para orientar concretamente a prática, é necessário dar 

elementos e fornecer materiais didáticos que tornem possível a execução, bem 

como as orientações gerais que possibilitem a construção de uma prática com o 

auxílio de todos os elementos que dela fazem parte. Assim, aqui não deve ser 

considerada a construção de uma receita “o que e como ensinar as crianças?”, mas 

estabelecer elementos que disperte a criatividade na organização e no 

desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

Dessa forma, o documento em questão não possui, de fato, orientações 

detalhadas no que se refere ao processo de ampliação do EF para nove anos, 

dando mais ênfase às questões da escola e à sua organização para atender as 

crianças de seis anos no 1º ano do EF. 

 
4.2.2 3º relatório do programa de ampliação do Ensino Fundamental para nove anos  

 
 
O MEC, por meio do 3º relatório do programa de ampliação do Ensino 

Fundamental para nove anos, tem como objetivos atualizar informações sobre o 

programa de ampliação do EF de nove anos, responder dúvidas e questionamentos 

dos sistemas de ensino sobre esse assunto. Assim, essas questões foram 

classificadas, agrupadas e analisadas por temas ou assuntos, a saber: I – idade e 

nomenclatura; II – aspectos legais; III – implicações administrativas; IV – implicações 
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pedagógicas; V – reflexões sobre o currículo; VI – recursos financeiros; e VII – ações 

do MEC/SEB. 

O presente documento, no geral, trata do relato das particularidades 

administrativas do processo de ampliação do EF para nove anos. Porém, no item III, 

que trata das questões administrativas, no que se refere ao espaço para 

atendimento das crianças de seis anos de idade no 1º ano, faz a seguinte afirmação: 
 
Se o município não tiver outra opção de espaço na escola para o 
atendimento das crianças de 6 anos de idade, provisoriamente poderá 
organizá-la na instituição de educação infantil, porém esses estudantes 
deverão estar matriculados em uma escola de ensino fundamental. 
Ressalta-se que os gestores dessas escolas deverão garantir tanto às 
crianças quanto aos professores a articulação entre os dois espaços 
educativos. (BRASIL, 2006c, p. 7). 

 
 Quando tomamos conhecimento desse trecho do texto, paramos para refletir 

como é possível deixar a criança na mesma instituição, de educação infantil, porém 

matriculada em outra instituição de EF, e tendo, ainda, de promover a articulação 

entre esses dois espaços educativos. Fato semelhante ocorreu no município de 

Joinville-SC. Conforme relatado por Rodrigues, (2013), as turmas de primeiro ano 

foram atendidas tanto nos Centros de Educação Infantil-CEIs quanto nas Escolas 

Municipais. Essas turmas faziam uso das salas que eram cedidas nos CEIs para 

atender a demanda das Escolas Municipais das proximidades, o que suprimiu as 

vagas na Educação Infantil devido à falta de espaço físico nas Escolas de EF para 

atender as crianças de seis anos. 

 Esses acontecimentos fazem-nos refletir sobre quais as consequências 

desse fato. Se para uma criança já é difícil o processo de adaptação em um novo 

ambiente de ensino, com novas estruturas, geralmente, com tudo adaptado para 

alunos “grandes”, imagine, então, nessas condições ditas provisórias. Como 

trabalhar a inclusão dessas crianças no 1º ano do EF, ou, ainda, trabalhar o EF em 

um ambiente que é próprio da pré-escola? Esse fato pode ser resultado do 

imediatismo político e educacional, em que primeiro criam-se as leis, com as 

respectivas obrigatoriedades, depois as escolas tem de implantar o novo projeto, 

para somente após fazerem as adaptações necessárias à sua execução. 

O documento trata as questões pedagógicas de maneira superficial, cuja 

principal informação é que existe a necessidade de reelaborar a proposta 

pedagógica das Secretarias de Educação e dos projetos pedagógicos das escolas. 
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E, ainda, ressalta a importância da formação continuada para os profissionais de 

educação. 

Com relação ao currículo, é reafirmada a necessidade de reestruturar-se a 

proposta curricular, pois o 1º ano não se destina exclusivamente à alfabetização, 

mesmo considerando que no 1º ano é possível qualificar o ensino e a aprendizagem 

dos conteúdos da alfabetização e do letramento. Sobre o currículo, o documento 

ressalta ainda que não devem ser priorizadas essas aprendizagens como a única 

forma de desenvolvimento da criança. Quando reestruturada a proposta curricular, 

devem-se contemplar as demais crianças de 7, 8, 9 e 10 anos, ou seja, as que 

constituem os cinco anos finais do EF de nove anos. 

 Nesse documento, é também afirmado que o conteúdo do 1º ano não 

corresponde ao conteúdo trabalhado na 1ª série do EF de oito anos, pois não se 

trata de realizar uma simples adequação, mas, como dito anteriormente, há uma 

necessidade de reformulação da proposta curricular que atenda as especificidades 

desse novo 1º ano. 

Quanto à organização e à definição dos conteúdos, para o 1º ano do EF, o 

documento afirma que é de competência dos respectivos sistemas de ensino. Para 

isso, é sugerida a consulta a vários documentos oficiais para subsidiar essa 

discussão, dentre eles a LDB, o PNE, os pareceres e as resoluções. Vale ressaltar, 

aqui, que vários dos documentos citados no texto fazem parte desta pesquisa. 

O 3º relatório do programa de ampliação afirma, ainda, que, para o 1º ano 

do EF, é necessária uma a avaliação de aprendizagem que assuma como princípios 

os aspectos processual, diagnóstico, participativo, formativo, e possibilite o 

redimensionamento da ação pedagógica. Além disso, deverão ser elaborados 

instrumentos de observação, registro e reflexão do processo de ensino e 

aprendizagem, possibilitando o diagnóstico dos avanços e dificuldades dos alunos 

que sirva de indicador para o replanejamento do trabalho docente (HAYDT, 1998). 

Para esse 1º ano, Brasil (2006c) afirma que os registros da aprendizagem dos 

alunos serão em notas, conceitos e relatórios descritivos. 

A análise feita sobre a frequência dos termos pedagógicos nesse documento 

possibilitou observarmos que os mais frequentes foram: Conteúdo (5 vezes), 

seguido de Tempo (4), Espaço (3), Material (3) e Currículo (1). Os demais, Prática 

Pedagógica e Metodologia, não apareceram no texto.  
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Gráfico 10 - Frequência das palavras-chave no documento 
 3º relatório do programa de ampliação do EF de nove anos 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa 

com base em Brasil (2006c). 
 

Legenda do gráfico 10: PP – Prática Pedagógica; M – Metodologia;  
C – Currículo; Co – Conteúdo; E – Espaço; Ma – Material e T – Tempo. 

 
 
 

Essa baixa frequência apresentada para todos os termos pode ter ocorrido 

devido ao fato desse documento apresentar um curto texto, e mais nos aspectos 

informativo e administrativo. Ele apresenta, portanto, mais informações em relação à 

implantação do EF de nove anos, do que sobre a prática pedagógica.  

 
 
4.2.3 Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de 

seis anos de idade  
  

O documento Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a 

inclusão da criança de seis anos de idade é, na verdade, uma coletânea de nove 

artigos escritos por diferentes autores, com o intuito de promover orientações 

pedagógicas que respeitem as crianças como sujeitos de aprendizagem (BRASIL, 

2006a). No texto introdutório, o documento traz observações relevantes sobre 

alguns dos elementos que constituem a prática pedagógica. 

 As dúvidas sobre o currículo ainda estão muito presentes nos sistemas de 

ensino, devendo este ser revisto, não somente para o 1º ano, mas para todo o EF de 

nove anos (BRASIL, 2006a). Aqui é interessante ressaltar que o próprio documento 

já trata da importância de se rever o currículo tanto para o 1º ano do EF como para 

todo o EF de nove anos, porém este termo poucas vezes é citado nesse documento. 
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Se considerarmos a extensão desse documento e a relevância que tem o currículo, 

torna-se contraditório dizer que ele é importante e ao mesmo tempo não discuti-lo ou 

apresentá-lo claramente no texto. 

Quanto à prática pedagógica, esta também precisa ser reorganizada por 

meio das propostas pedagógicas das Secretarias de educação e dos projetos 

pedagógicos das escolas, considerando o pleno desenvolvimento das crianças em 

todos os seus aspectos (KRAMER, 2006). A aprendizagem da criança de seis anos 

de idade deve ser ampliada, de maneira que a alfabetização não seja exclusividade, 

e o lúdico seja um dos princípios da prática pedagógica. 

O espaço e os materiais didáticos, assim como outros elementos, devem ser 

repensados para atender as crianças, considerando a sua faixa etária e o seu direito 

de desfrutar a infância (CIPRIANO; SANCHES, 2012). Os espaços e o tempo devem 

ser garantidos para atividades diversificadas como a dança, a música e o teatro, não 

atribuindo o uso desses elementos apenas para disciplinar as crianças, como 

exemplo a música que informa a hora do lanche, mas para permitir a sensibilidade à 

música e a arte em geral. 

Em relação ao conteúdo, o texto reafirma que não se trata de compilar os 

conteúdos de duas etapas de ensino, a educação infantil e a 1ª série do EF de oito 

anos, como dito anteriormente, trata-se, portanto, de construir uma proposta 

pedagógica coerente com as especificidades da infância, que possibilite a 

apropriação do conhecimento por meio da brincadeira (BORBA, 2006), que é uma 

condição de aprendizagem (SARMENTO, 2004). O EF de nove anos também 

possibilita a qualificação do ensino e da aprendizagem da alfabetização e do 

letramento, pelas crianças de seis anos, que terão mais tempo para se apropriar 

desses conteúdos. 

O primeiro texto, A infância e sua singularidade (KRAMER, 2006), tem como 

objetivo uma reflexão sobre esse tema. Nele, a autora apresenta a infância como 

categoria social e categoria da história humana. O texto aborda, também, questões 

referentes à adolescência e à juventude. Mas o seu foco mesmo é a infância, 

considerada até, aproximadamente, os 10 anos de idade, a qual é discutida, 

juntamente, com a escola e os desafios estabelecidos para a educação infantil e o 

ensino fundamental. No texto, são ainda abordadas ideias sobre a infância, a 

história, a sociedade, a cultura infantil, as interações, as tensões e as contradições 
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entre crianças e adultos, bem como os direitos da criança à educação infantil e ao 

EF. 

Sobre as questões pedagógicas, a autora fala da importância de se ver o 

pedagógico na sua dimensão cultural, e não somente como algo instrucional, que 

visa a ensinar algo. E, ainda, que o trabalho pedagógico deve levar em consideração 

a singularidade das ações infantis e o direito à brincadeira, e que essa prática seja 

planejada e acompanhada por adultos tanto na educação infantil quanto no EF. 

Além disso, a autora traz os seguintes questionamentos que remetem à prática: 
 
Que papel têm desempenhado a creche, a pré-escola e a escola? Que 
princípios de identidades, valores éticos e padrões de autoridade ensinam 
às crianças? As práticas contribuem para humanizar as relações? Como? 
As práticas de educação infantil e ensino fundamental têm levado em conta 
diferenças étnicas, religiosas, regionais, experiências culturais, tradições e 
costumes adquiridos pelas crianças e jovens no seu meio de origem e no 
seu cotidiano de relações? Tem favorecido às crianças experiências de 
cultura, com brinquedos, museus, cinema, teatro, com a literatura? E para 
os professores? Qual é a sua formação cultural? E sua inserção cultural? 
Quais são suas experiências de cultura? Que relações têm com a leitura e a 
escrita? (KRAMER, 2006, p. 21). 
 

A autora traz essas questões como desafios para estabelecer-se uma 

prática na perspectiva de humanização que possa subsidiar políticas públicas e 

práticas educativas solidárias entre crianças, jovens e adultos em um processo de 

interação. É, nessa perspectiva, que se torna necessário conhecer a criança, a 

história, as questões sociais, culturais, dentre outros, a fim de direcionar a prática 

pedagógica possibilitando um contexto para essa fase da vida. 

O segundo texto, A infância na escola e na vida: uma relação fundamental 

(NASCIMENTO, 2006), tem como objetivo “[...] contribuir para o debate sobre o 

ensino fundamental de nove anos, tendo como foco a busca de possibilidades 

adequadas para recebermos as crianças de seis anos de idade nessa etapa de 

ensino” (NASCIMENTO, 2006, p. 25). 

Nascimento (2006) traz, novamente, a discussão sobre quem são essas 

crianças atendidas no 1º ano EF e como essa fase da vida tem sido compreendida 

dentro e fora da escola. Esses questionamentos podem nortear um debate para a 

reflexão sobre que concepções de infância orientam as práticas nas escolas. Outra 

questão abordada pela autora é: “Que espaços e tempos estamos criando para que 

as crianças possam trazer para dentro da escola as muitas questões e inquietudes 

que envolvem esse período da vida?” (NASCIMENTO, 2006, p. 28). Essa questão 
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faz-nos refletir sobre a infância e sua pluralidade e, também, pensar nos espaços 

que têm sido destinados para a criança viver a infância com todos os seus direitos e 

deveres assegurados (NASCIMENTO, 2006; KRAMER, 2006).  

Em relação à prática pedagógica, a autora chama a atenção para o brincar, 

como elemento essencial que apresenta múltiplas formas de ver e interpretar o 

mundo, sendo responsável por muitas aprendizagens. Ela questiona, ainda, sobre 

que trabalho pedagógico será realizado com essas crianças. Esse questionamento é 

relevante para que se tenha clareza sobre como e o que trabalhar com as crianças 

de seis anos no EF. A autora aponta, ainda, que os estudos de Piaget e Vygotsky, 

sobre aprendizagem e desenvolvimento, assim como as pesquisas na área de 

sociologia da infância e da história da infância (SARMENTO, 2004), são elementos 

que podem servir de suporte para a elaboração de um plano de trabalho para ser 

desenvolvido com essas crianças de seis anos. 

Nascimento (2006) ressalta que os caminhos pedagógicos devem 

possibilitar o encontro da cultura infantil, espaços e tempos de forma que favoreçam 

a construção da própria autonomia. Para ela, “[...] o efetivo direito à educação da 

criança de seis anos depende não somente da legislação, mas também da prática 

pedagógica e de uma política da escola para a acolhida dessas crianças” 

(NASCIMENTO, 2006, p. 31). 

O terceiro texto, O brincar como um modo de ser e estar no mundo (BORBA, 

2006), traz questões que remetem à importância do brincar no processo de 

aprendizagem. Quanto a isso, a autora faz a seguinte indagação: 
 
[...] nossas práticas têm conseguido incorporar o brincar como dimensão 
cultural do processo de constituição do conhecimento e da formação 
humana? Ou tem privilegiado o ensino das habilidades e dos conteúdos 
básicos das ciências, desprezando a formação cultural e a função 
humanizadora da escola? (BORBA, 2006, p. 34). 

 
 

Com essa questão, Borba (2006) induz a uma reflexão sobre que prática 

está sendo desenvolvida com as crianças de seis anos no 1º ano do EF. Além disso, 

se os elementos que compõem essa prática possibilitam-nos brincar e produzir 

cultura. 

A autora afirma que o brincar sempre foi visto como oposição ao trabalho, e, 

novamente, questiona: será que podemos enxergar o brincar de maneira positiva, 

não como oposição ao trabalho, mas como uma atividade que se articula aos 
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processos de aprender, desenvolver e conhecer? Assim, a autora mostra duas 

visões sobre o brincar: como atividade humana criadora e como atividade restrita à 

assimilação de códigos e papéis sociais e culturais (BORBA, 2006). 

Em seguida, Borba (2006) comenta que, por meio das brincadeiras, bem 

como se inserindo nelas, é possível observar e conhecer melhor as crianças. Isso 

porque o processo de brincar retrata o que a criança conhece e vivencia. Assim, as 

brincadeiras, sendo um processo informal, possibilitam a construção de 

competências e conhecimentos cognitivos e de interações sociais, que contribuem 

para o conhecimento e aprendizagens formais. 

Na prática pedagógica, muitas vezes, é sugerida a brincadeira como 

instrumento para o ensino de conteúdos. Compreendendo apenas como recurso 

didático, a brincadeira perde o sentido e, até mesmo, seu caráter lúdico, assumindo 

somente a função de treinar e sistematizar conhecimentos. A característica de uma 

brincadeira é ser livre, espontânea, não ter resultados prévios e determinados. O 

que não implica dizer que não podemos utilizar jogos e situações lúdicas para 

ensinar conceitos diversos, mas é necessário ter clareza do seu real papel, diferente 

da experiência da brincadeira como cultura. 

A atividade lúdica precisa apresentar elementos como a decisão, a escolha, 

as descobertas, etc., para que não seja compreendida apenas como mais um 

exercício de sala de aula. No planejamento das atividades lúdicas, é importante 

saber para que fins elas estão sendo desenvolvidas. O que se quer é apenas uma 

animação ou a intenção é possibilitar experiências?  

Assim, é importante estabelecer que o brincar nas nossas práticas 

pedagógicas seja vivido como experiências de cultura. Entretanto, de que maneira 

isso é possível? A autora traz no texto alguns caminhos a serem percorridos: 

organizar rotinas; criar espaços; dispor de materiais e objetos; compartilhar 

brincadeiras com as crianças; observar para melhor conhecê-las; perceber as 

relações; estabelecer pontes entre o brincar e outras atividades; centrar a ação 

pedagógica no diálogo; trocar saberes e experiências e deixar brincar. Esses são 

alguns elementos que podem possibilitar que, no brincar, a criança tenha 

experiências de cultura. 

O quarto texto, As diversas expressões e o desenvolvimento da criança na 

escola (BORBA; GOULART, 2006), traz uma reflexão sobre os espaços na escola e 

que sentido eles assumem na formação das crianças e dos adolescentes, e como 
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incorporá-los nas práticas pedagógicas e no currículo. Esses são alguns dos 

questionamentos que as autoras fazem com relação aos espaços escolares. 

As discussões das dimensões artísticas e culturais inseridas na formação 

das crianças direcionam para a organização da escola como espaço de criação 

estética, apropriando-se da arte como área de conhecimento que tem seus próprios 

conteúdos. Não reduzindo a arte a recurso didático para o ensino de conteúdos, pois 

isso pode destruí-la no contexto escolar. 

Assim, as autoras trazem uma discussão sobre o trabalho com arte no 

espaço escolar e afirmam a importância da apreciação e da criação artística-cultural 

na formação das crianças. E, também, refletem sobre as possibilidades de trabalho 

com as diversas formas de expressões artísticas e a valorização da criação estética 

na formação humana. Esta última configura a função da escola de garantir o acesso 

a várias formas de linguagens e à apropriação pelas crianças de múltiplas formas de 

comunicação e compreensão do mundo e de si mesmas. 

O quinto texto, As crianças de seis anos e as áreas de conhecimento 

(CORSINO, 2006), discute sobre as crianças como foco do trabalho pedagógico, 

trazendo um questionamento que surge a partir da inclusão das crianças de seis 

anos no EF: o que e como se deve ou não ensinar nas diferentes áreas do currículo 

a essas crianças? 

A autora afirma que é a partir de observações sobre a significação da 

criança no processo de interação e do olhar sensível às produções infantis que será 

possível conhecer os interesses das crianças, os conhecimentos dos quais elas se 

apropriam, bem como os elementos culturais em que estão imersas. Isso permitirá 

uma prática pedagógica em que a criança seja o foco (CORSINO, 2006). O que se 

tem, em geral, é que, embora os objetivos a serem alcançados se refiram às 

crianças, o foco é voltado aos conteúdos a serem ensinados, ao livro, ao tempo e 

aos espaços impostos pela rotina da escola, dentre outros. 

Um ponto de partida para se pensar em um trabalho focado na criança e na 

sua inserção sociocultural é conhecer as crianças e seus diferentes aspectos. Para 

isso, vários elementos são importantes, dentre eles a organização do trabalho 

pedagógico flexível, aberta ao novo e ao imprevisível. Ainda, segundo Corsino 

(2006), conhecer a criança 
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[...] implica observar suas ações-simbolizações, o que abre espaço para a 
valorização de falas, produções, conquistas e interesses infantis e faz da 
sala de aula um espaço de socialização de saberes e confronto de 
diferentes pontos de vista – das crianças, do professor, dos livros e de 
outras fontes – fazendo o trabalho se abrir ao novo, inédito, imprevisível e 
surpreendente. (CORSINO, 2006, p. 62). 

 
 

Essas ações que possibilitam conhecer as crianças resultam da organização 

da prática pedagógica com esse objetivo, e cabe aos professores planejar, propor e 

coordenar atividades (HAYDT, 1998) significativas e desafiadoras, capazes de 

impulsionar o desenvolvimento das crianças e suas experiências e práticas 

socioculturais. 

Mediar as relações das crianças e os elementos da natureza e da cultura é 

uma tarefa desafiadora, porque implica nas escolhas dos conteúdos, temas e 

propostas metodológicas. Quanto ao conteúdo, existem vários questionamentos, a 

exemplo: o que selecionar? Que conteúdos são fundamentais e indispensáveis? 

Segundo Ranghetti e Gesser (2011), a organização e a clareza na escolha dos 

conteúdos são fundamentais para que se estabeleça o que e como ensinar, e deve 

ser levado em consideração o conteúdo que atenda às necessidades e aos 

interesses dos alunos e que esteja relacionado ao seu cotidiano. 

Quanto à metodologia, surgem, também, várias indagações, por exemplo: 

que intervenções do professor contribuem para os processos de desenvolvimento 

integral da criança? Que situações favorecem a manifestação das diferentes 

linguagens? Esses e outros questionamentos abrem-se a várias respostas e fazem-

nos refletir sobre que prática pedagógica seria mais adequada para se trabalhar com 

as crianças de seis anos no 1º ano do EF. 

A autora ressalta, ainda, que é importante que o trabalho pedagógico 

garanta o estudo articulado entre as diversas áreas de conhecimento: ciências 

sociais, ciências naturais, noções lógico-matemáticas e das linguagens. E, tomando 

como base os estudos de Vygotsky sobre a formação de conceitos espontâneos, 

construídos cotidianamente, e científicos, construídos em situações formais de 

ensino-aprendizagem, a autora questiona se o planejamento das atividades 

pedagógicas para as diferentes áreas de conhecimento estão atentas para à inter-

relação entre as duas categorias de conceitos. Para os anos iniciais, quando se 

inicia a sistematização de conceitos e formalização de conteúdos, essa questão é 

pertinente (CORSINO, 2006).  
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A autora mostra algumas possibilidades de como trabalhar a compreensão e 

tomada de consciência dos conceitos pelas crianças (CORSINO, 2006), dentre elas:  

 

• O plano de ação – propor atividades que favoreçam as ações da criança sobre 

o mundo social e natural. As diferentes áreas de conhecimento devem 

contemplar inicialmente a ação, ou seja, a movimentação da criança, 

manipulação de objetos e materiais, aulas-passeio, estudos do meio, visitas, 

entrevistas, leituras de histórias e poemas, a recepção de sons e imagens, etc. 

• Os planos de representação – que incluem as expressões: corporal- 

brincadeiras, imitações e dramatizações; gráfica e plástica – desenhos, pinturas, 

colagens, modelagens; oral (fala/verbalização) – conversas sobre o que fizeram, 

viram, sentiram, ou seja, falas sobre suas experiências, sentimentos e seu 

próprio pensamento; e os registros escritos – a escrita. 

 

Assim sendo, o planejamento da prática pedagógica deve contemplar, em 

sua totalidade, a interação entre os saberes, entre as áreas de conhecimento, para 

que se estabeleça um ensino que atenda às especificidades, tão faladas, das 

crianças de seis anos no EF, conhecendo suas capacidades e compreendendo seus 

limites. 

O sexto texto, Letramento e Alfabetização: pensando a prática pedagógica 

(LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2006a), as autoras trazem uma discussão sobre 

a linguagem oral e escrita no contexto da prática pedagógica. 

É por meio das experiências culturais envolvendo a prática de leitura e 

escrita, muitas vezes mediada por adultos e pela oralidade, que as crianças vão se 

constituindo sujeitos letrados. Aquelas que vivem em ambientes onde há ricas 

experiências de leitura e escrita motivam-se a ler e a escrever, além de refletir sobre 

os textos que fazem parte do seu cotidiano, seus estilos, seus usos e suas 

finalidades. 

As autoras afirmam que “[...] para reduzir as diferenças sociais, a escola 

precisa assegurar a todos os estudantes, diariamente, a vivência de práticas reais 

de leitura e produção de textos diversificados” (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 

2006, p. 70). E que o papel da escola é ampliar as experiências das crianças de 

modo que elas possam ler e produzir textos com autonomia. 

Leal, Albuquerque e Morais (2006) reportam-se à Magda Soares (1998) 
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sobre o conceito de alfabetização e letramento, considerando alfabetização o 

processo pelo qual se adquire uma tecnologia, ou seja, a escrita alfabética e as 

habilidades de utilizá-la para ler e escrever. Já letramento é o exercício efetivo e 

competente da tecnologia da escrita, nas situações em que precisamos ler e 

produzir textos reais. Ainda, para a professora Magda Soares (1998 apud LEAL; 

ALBUQUERQUE; MORAIS, 2006a), essas ações deveriam caminhar juntas, 

alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever considerando os contextos das 

práticas sociais. 

Para alfabetizar letrando, as autoras afirmam que é necessário: “(i) 

democratizar a vivência de práticas de uso da leitura e da escrita; e (ii) ajudar o 

estudante a, ativamente, reconstruir essa invenção social que é a escrita alfabética”. 

(LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2006a, p. 71). Assim, as autoras propõem uma 

reflexão sobre os aspectos que constituem uma prática de alfabetização na 

perspectiva dos letramentos. E defendem, assim como outros autores, que na 

escola sejam contempladas as seguintes situações: 
 

1. situações de interações mediadas pela escrita em que se busca causar 
algum efeito sobre interlocutores em diferentes esferas de participação 
social [...]; 

2. situações voltadas para a construção e a sistematização do 
conhecimento, caracterizadas, sobretudo, pela leitura e produção de 
gêneros textuais que usamos como auxílio para organização e 
memorização [...]; 

3. situações voltadas para auto-avaliação e expressão “para si próprio” de 
sentimentos, desejos, angústias, como forma de auxílio ao crescimento 
pessoal e ao resgate de identidade, assim como ao próprio ato de 
investigar-se e resolver seus próprios dilemas [...]; 

4. situações em que a escrita é utilizada para automonitoração de suas 
próprias ações, para organização do dia-a-dia, para apoio mnemônico 
[...]. (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2006a, p. 71). 

 
 

Essas situações apresentadas podem indicar elementos variados para se 

construir uma prática pedagógica que possibilite a alfabetização e o letramento de 

maneira integrada. E, ainda, que possibilite a formação dos estudantes de maneira 

autônoma e crítica para lidar com as diversas situações apresentadas. 

Outra situação importante, defendida pelas autoras, com base em Dolz 

Schneuwly, é que os alunos deveriam ter contato, o ano inteiro, com textos das 

seguintes ordens: de narrar, do relatar, do descrever, do expor e do argumentar. 

Assim, é importante que as escolas promovam atividades que envolvam a 

diversidade textual e levem os estudantes ao conhecimento dos gêneros textuais e 
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seus usos na sociedade. Pois, na realidade, sabemos que muitas crianças não têm 

oportunidade e vivências literárias na infância, antes e fora da escola, por isso é 

importante uma prática pedagógica que garanta uma rotina de ler livros de literatura. 

Pois, é por meio dos saberes adquiridos com a leitura, seja ela compartilhada pelo 

professor, ou apenas visual (escritas e ilustrações), que as crianças adquirem 

conhecimento sobre a linguagem escrita e o uso de diferentes gêneros textuais, de 

maneira lúdica. 

Em relação à apropriação do sistema alfabético de maneira lúdica e flexível, 

as autoras fazem várias abordagens sobre o conhecimento das letras e dos 

fonemas. Quanto à prática pedagógica, elas sugerem constantes e variadas 

atividades com o uso de palavras que tenham significado para as crianças e com as 

quais elas se deparem com frequência. Outra estratégia didática é a brincadeira com 

as línguas, cantando músicas e cantigas de roda, recitando parlendas, poemas, 

quadrinhas, dentre outras, e, ainda, citam jogos diversos como os fonológicos, os de 

reflexão que ajudam a pensar sobre as correspondências grafofônicas e os que 

ajudam a sistematizar essas correspondências grafofônicas. 

Dessa forma, as autoras possibilitam, com esse texto, a reflexão sobre a 

alfabetização e o letramento pensados para as crianças que estão iniciando o 

processo de alfabetização e letramento no 1º ano do EF (LEAL; ALBUQUERQUE; 

MORAIS, 2006a). 

O sétimo texto, A organização do trabalho pedagógico: alfabetização e 

letramento como eixos norteadores (GOULART, 2006), traz um diálogo sobre a 

organização do trabalho pedagógico nos anos iniciais do EF de nove anos, 

considerando que, a cada ano, recomeçamos as atividades educativas com novas 

crianças e adolescentes em um mundo em constante mudança. É necessário, dessa 

forma, estudo contínuo, atualização e revisão das práticas pedagógicas. 

A organização do trabalho pedagógico, segundo a autora, está ligada, dentre 

eles, aos seguintes fatores: ao sentido que atribuímos à escola e à sua função 

social; aos modos como entendemos a criança; ao sentido que damos à infância e à 

adolescência e aos processos de ensino e aprendizagem. Essa organização é 

importante para o desenvolvimento do trabalho pedagógico como um todo. E deve 

ser pensada em função do que as crianças sabem, dos seus universos de 

conhecimento, e em relação aos conhecimentos e conteúdos que consideramos 

importantes que elas aprendam. Assim, o trabalho deve ser desenvolvido de 
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maneira lúdica (SARMENTO, 2004), em que a criança possa construir seus saberes 

sobre a realidade. Portanto o planejamento de ensino, os planos de aula e os 

projetos de trabalho devem ser frutos de reflexões coletivas e individuais, tendo 

como objetivo a aprendizagem da criança. 

Goulart (2006) traz, ainda, o conceito de organização discursiva que se 

expressa: “(i) no movimento discursivo das aulas – falando, ouvindo, escrevendo, 

lendo [...]; e também (ii) nos padrões de textos que caracterizam a escola e são 

produzidos por ela: conversas, rodinhas, diários de classe, cronogramas [...]” 

(GOULART, 2006, p. 90). Esse tipo de organização exerce papel importante no 

processo de ensinar e aprender, bem como no processo de letramento e de 

alfabetização. 

Quanto ao letramento, no começo da aprendizagem, segundo a autora, a 

criança busca relacionar a fala e a escrita, daí é importante mostrar, 

pedagogicamente, que existem várias formas de falar uma palavra, mas apenas um 

modo de escrever, do ponto de vista ortográfico. Pois as crianças têm diferentes 

ritmos de aprendizagem e elementos que possibilitam o seu contato com a leitura e 

a escrita. Assim, quando a criança chega à escola, ela aprende a conhecer, 

primeiramente, os elementos do texto, as letras, daí outros conhecimentos básicos e 

simples necessários - que as letras, por exemplo, se organizam de acordo com um 

sistema de escrita de base alfabética. Dessa forma, para escrever, as crianças 

precisam, também, ter um conhecimento textual e conhecimento de mundo. O 

espaço escolar dever propiciar muitas leituras que podem ser mediadas por um 

leitor, pois são com essas experiências que as crianças buscam o sentido do que 

está escrito. 

Diante disso, o trabalho do professor é propor atividades e questionamentos 

que considerem as análises que têm como ponto de partida os elementos menores 

do texto, como as letras, os fonemas e as sílabas, bem como a análise que tem 

como ponto de partida as características mais globais do texto, como o modo que o 

texto está organizado no papel, o tipo e a temática do texto a partir do título, dentre 

outros (GOULART, 2006). 

O oitavo texto, Avaliação e aprendizagem na escola: a prática pedagógica 

como eixo de reflexão (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2006b), traz um diálogo 

sobre avaliação, no que se refere à reflexão da prática pedagógica pelo professor. 

Quando se faz parte da escola, devemos ter clareza que estamos lidando com 
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crianças em desenvolvimento e em processo de construção das identidades, como 

afirma também Sarmento (2004). Assim, é proposto ao professor que, ao planejar 

suas atividades didáticas, ele “[...] reflita sobre os estudantes, considerando o 

desenvolvimento integral deles, contemplando as características culturais dos 

grupos a que pertencem e as suas características individuais [...]” (LEAL; 

ALBUQUERQUE; MORAIS, 2006b, p. 98). Assim, o professor poderá identificar as 

dificuldades apresentadas pelos alunos e intervir na sua formação. 

A autora questiona, ainda: “[...] como pode o professor superar os desafios 

pedagógicos?” (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2006b, p. 99), e complementa: 

“Para superar dificuldades, é necessário avaliar sistematicamente o ensino e a 

aprendizagem” (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2006b, p. 99). Mas o que se tem, 

atualmente, são práticas tradicionais de avaliação desenvolvidas na escola, de 

caráter excludente, que avaliam para medir a aprendizagem dos estudantes e 

classificá-los em aptos ou não aptos a continuar os estudos. Essa prática excludente 

só contribui para mantermos os desafios da prática pedagógica para o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem da criança. 

Para mudarmos essas práticas, a autora afirma que é necessário que o 

professor, em suas práticas de ensino, construa estratégias e oportunidades de 

aprendizagem e que ele possa avaliá-las com diferentes finalidades, sendo elas:  

 
• conhecer as crianças e os adolescentes, considerando as características 

da infância e da adolescência e o contexto extra-escolar; 
• conhecê-las em atuação nos tempos e espaços da escola [...]; 
• conhecer e potencializar a sua identidade; 
• conhecer e acompanhar o seu desenvolvimento; 
• identificar os conhecimentos prévios dos estudantes [...]; 
• identificar os avanços e encorajá-los a continuar construindo 

conhecimentos [...]; 
• conhecer as hipóteses e concepções deles sobre os objetos de ensino 

[...]; 
• conhecer as dificuldades e planejar atividades que os ajudem a superá-

las; 
• verificar se eles aprenderam o que foi ensinado e decidir se é preciso 

retomar os conteúdos; 
• saber se as estratégias de ensino estão sendo eficientes e modificá-las 

quando necessário. (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2006b, p. 100). 
 
 

Essas finalidades devem contribuir para modificar as formas e os objetivos 

das avaliações. Contudo, é preciso estabelecer elementos que possibilitem ao 

professor chegar a essas finalidades, como a otimização do tempo, haja vista que o 
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tempo cronológico e a organização pedagógica pressionam o professor para a 

execução de um cronograma ou plano de aula que atenda aos conteúdos a serem 

ensinados. Daí a necessidade da mudança em todo o processo de formação e de 

organização do trabalho pedagógico na escola. 

A avaliação deve resultar de um processo contínuo de observações que 

permitam elencar os avanços, as descobertas, as dificuldades, dentre outros 

aspectos. Para isso, a forma mais defendida, atualmente, segundo a autora, é o 

registro escrito de informações mais qualitativas sobre o que as crianças estão 

aprendendo. Uma questão é diversificar os instrumentos avaliativos, daí a autora, 

sugere o uso: do portfólio, dos diários de classe ampliados, das produções escritas e 

orais, das tarefas, das fichas, da autoavaliação, dentre outros. Assim, também os 

professores precisam da autoavaliação sobre sua prática pedagógica para saber se 

seu trabalho está atendendo as prioridades dos alunos e se ele está usando os 

recursos adequadamente e desenvolvendo as melhores estratégias de ensino para 

a aprendizagem. Isso tudo refletirá, positivamente, na prática pedagógica 

desenvolvida na escola. 

O último texto, Modalidades organizativas do trabalho pedagógico: uma 

possibilidade (NERY, 2006), tem como objetivo “[...] articular algumas concepções e 

sugestões de práticas dos demais textos, na tentativa de sinalizar possibilidades 

cotidianas de trabalho” (NERY, 2006, p. 109). Assim, a autora afirma que não tem 

intensão de propor atividades para serem seguidas, mas sim colaborar no processo 

de organização do trabalho pedagógico. A autora retoma, ainda, as discussões dos 

capítulos anteriores, sobre o estudo da linguagem. 

A autora traz uma reflexão sobre o planejamento a partir da seguinte 

afirmação: “o planejamento pedagógico do(a) professor (a) começa, coletivamente, a 

partir do que toda a escola pensa e realiza em seu projeto pedagógico” (NERY, 

2006, p. 111). Esse planejamento contempla os critérios e as formas de 

organização, sejam das crianças, dos objetivos, do planejamento do tempo, do 

espaço, sejam dos materiais considerados nas diferentes atividades, bem como da 

participação de todos os envolvidos no contexto escolar.  

Com relação às atividades práticas, a autora propõe possibilidades de 

integração/articulação entre as áreas do conhecimento e acredita, com isso, poder 

contribuir com a organização do trabalho pedagógico, por meio das seguintes 

atividades: permanentes, sequências didáticas, projetos e de sistematização. 
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Quanto às atividades permanentes, são os trabalhos regulares, diários, 

semanal ou quinzenal que têm como objetivo maior contato com um gênero textual, 

um assunto ou um tema de uma área curricular. As sequências didáticas são as 

que pressupõem um trabalho pedagógico organizado em uma determinada 

sequência, durante um determinado período, organizado pelo professor. E permite, 

por exemplo, que se leiam textos relacionados a um mesmo tema, de um mesmo 

autor, de um mesmo gênero; ou que se escolha uma brincadeira e se aprenda sua 

origem e como se brinca. 

Em se tratando do Projeto, este é uma modalidade de organização do 

trabalho pedagógico que prevê um resultado final cujo planejamento tem objetivos 

claros, organização do tempo, tarefas e avaliação ao final. É uma atividade 

articulada que faz com que as crianças utilizem, de forma interativa, as quatro 

atividades linguísticas básicas – falar/ouvir e escrever/ler.  

Já as Atividades de sistematização são destinadas à sistematização de 

conhecimentos das crianças ao fixarem conteúdos que estão sendo trabalhados, 

como, por exemplo, em relação à alfabetização. São os conteúdos relativos à base 

alfabética da língua ou às convenções da escrita ou aos conhecimentos textuais. 

A autora afirma que as sugestões descritas anteriormente não se restringem 

às crianças de seis anos, podendo se estender a todo o EF e são apenas 

possibilidades que não substituem as práticas dos professores, pois são eles que 

conhecem suas turmas, que observam e registram suas descobertas. Enfim, as 

sugestões foram dadas, mas com a clareza que, ao final, quem decide é sempre o 

professor(a), o que de fato será potencializado se ele(a) fizer de maneira coletiva. 

Considerando o exposto referente a todos os textos citados anteriormente, e 

a partir de uma análise geral do documento, foi possível observarmos que a relação 

com a prática pedagógica foi estabelecida, tanto que as frequências das palavras 

que se reportam a esta prática foram as seguintes: Espaço (129 vezes); Prática 

Pedagógica (109); Tempo (103); Conteúdo (53); Currículo (20); Material (13) e 

Metodologia (4). Assim, as palavras mais frequentes foram Espaço, Prática 

Pedagógica, Tempo e Conteúdo.  
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Gráfico 11 – Frequência das palavras-chave no documento  
Ensino Fundamental de nove anos:  

orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa 

com base em Brasil (2006a). 
 

 
Legenda do gráfico 11: PP – Prática Pedagógica; M – Metodologia;  

C – Currículo; Co – Conteúdo; E – Espaço; Ma – Material e T – Tempo. 
 
 

Esse resultado, sobre as frequências das palavras, leva-nos aos seguintes 

questionamentos: os textos integrantes do documento, Ensino Fundamental de nove 

anos - orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade, de fato trazem, 

em seu conteúdo, elementos que possibilitam a organização das atividades 

pedagógicas, principalmente quanto à alfabetização e ao letramento para o 1º ano 

do EF de nove anos, bem como algumas atividades que podem ser desenvolvidas 

com as crianças de seis anos? Por que somente alguns dos elementos integrantes 

da prática pedagógica aparecem com maior frequência? Se estamos falando de 

organização de práticas, os termos Metodologia e Material deveriam aparecer de 

maneira significativa, já que, segundo Ranghetti e Gesser (2011), os recursos 

materiais e as estratégias de ensino são indispensáveis para a organização da 

prática pedagógica em sala de aula, tendo em vista que, para se construir uma 

prática, é necessário que se estabeleça uma metodologia e os recursos materiais a 

serem utilizados. Ainda assim, quando os autores dão exemplos, nos textos, de 

práticas bem sucedidas por professores alfabetizadores no 1º ano, eles até 

comentam como foram realizados os trabalhos, mas se referem ao processo, 
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principalmente, como sendo atividades a serem executadas. Em relação à prática 

pedagógica, muitas vezes, eles se reportam a ela pelo termo trabalho pedagógico, o 

que nos remete a vários outros conceitos de prática pedagógica. 

 
4.2.4 Indagações sobre o currículo  
  
 

As Indagações sobre o currículo são publicações do MEC/SEB que têm 

como objetivo principal “deflagrar, em âmbito nacional, um processo de debate, nas 

escolas e nos sistemas de ensino, sobre a concepção de currículo e seu processo 

de elaboração” (BRASIL, 2007, p. 5). São compostas por cinco cadernos 

independentes, contemplando os seguintes eixos organizadores: Currículo e 

avaliação; Currículo e desenvolvimento humano; Diversidade e currículo; Educandos 

e educadores seus direitos e o currículo; Conhecimento e cultura. 

Segundo Brasil (2007), os textos têm como propósito trabalhar as 

concepções educacionais e responder a questões postas pelas escolas e Redes de 

ensino e refletir sobre elas, em busca de seus significados na perspectiva da 

reorientação do currículo e das práticas pedagógicas.  

O que os textos apresentam em comum? Segundo Brasil (2007, p. 12), em 

todos os textos: 

 
Constam as mudanças que vêm acontecendo na consciência e identidade 
profissional dos(as) educadores(as). Todos coincidem ao destacar as 
mudanças nas formas de viver a infância e a adolescência, a juventude e a 
vida adulta. [...]; 
[...] recuperam o direito à educação entendido como direito à formação e ao 
desenvolvimento humano, como humanização, como processo de 
apropriação das criações, saberes, [...]; 
[...] coincidem ao recuperar o direito ao conhecimento como o eixo 
estruturante do currículo e da docência. [...]; 
[...] coincidem ao recuperar o direito à cultura, o dever do currículo, da 
escola e da docência de garantir a cultura acumulada, devida às novas 
gerações. O direito de se apropriarem das práticas e valores culturais, [...]; 
[...] tem como referência a diversidade, as diferenças e as desigualdades 
que configuram nossa formação social, política e cultural. [...]; 
[...] coincidem ao destacar os currículos como uma organização temporal e 
espacial do conhecimento que se traduz na organização dos tempos e 
espaços escolares e do trabalho dos professores e alunos. [...]; 
[...] de alguma maneira, abordam a questão da avaliação. O que se avalia e 
como se avalia está condicionado pelas competências, habilidades, 
conhecimentos que o currículo privilegia ou secundariza. [...]. (BRASIL, 
2007, p. 12). 

 
Todos esses elementos que os textos trazem em comum é com o intuito de 

pensar a educação, o conhecimento, a escola, o currículo a serviço de um projeto de 
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sociedade democrática, justa e igualitária. A partir desse ideal é necessário superar 

toda prática e cultura seletiva, excludente, segregadora e classificatória na 

organização do conhecimento, dos tempos e dos espaços e na organização do 

convívio e do trabalho dos educadores e dos educandos (BRASIL, 2007). 

Assim, os textos apresentam elementos em comum, porém iremos explorar 

as especificidades de cada um, com o intuito de trazer, a seguir, elementos que 

possam contribuir para a organização da prática pedagógica. 

  
 

4.2.4.1 Currículo e avaliação  
  
 

No texto Currículo e avaliação, Fernandes e Freitas (2007) apresentam a 

avaliação como uma das atividades do processo pedagógico, que não pode ser 

tratada separadamente do projeto político pedagógico da escola.  

Assim, a avaliação sendo uma ação coletiva, que visa à formação do 

estudante, pode acontecer nas seguintes esferas: avaliação da aprendizagem dos 
estudantes - nesta o maior responsável é o professor -; avaliação da instituição - 

cujos responsáveis são todos os profissionais que trabalham com a formação na 

escola, guiados por um projeto político-pedagógico -; e avaliação do sistema 
escolar - de todas as escolas de uma rede de ensino, o principal responsável é o 

poder público (FERNANDES; FREITAS, 2007).  

Aqui pensamos ser pertinente mostrar os níveis de avaliação que se 

estabelece na estrutura educacional, para que se possa compreender o processo 

avaliativo não de maneira isolada, mas em cadeia, em que os níveis se relacionam e 

se influenciam técnica e politicamente. Entretanto, trataremos da avaliação das 

aprendizagens dos estudantes, como elemento que possibilita a reorganização da 

prática pedagógica (HAYDT, 1998). Para esse formato de avaliação podemos 

identificá-la como: avaliação formativa, quando acontece ao longo do processo, com 

o objetivo de reorientar a prática; avaliação somativa, ocorre ao final do processo, 

com a finalidade de apreciar o resultado deste. É importante ressaltar que a 

avaliação somática vai muito além de somar conceitos atribuídos às atividades, para 

obter-se apenas uma nota ao final do processo. Embora Haydt (1998) afirme que 

esse tipo de avaliação é utilizado com o seguinte propósito: de atribuir ao aluno uma 

nota ou conceito final para fins de promoção, no geral, é o que de fato acontece. 
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Porém, quando a avaliação tem como objetivo a reorientação da prática para 

melhoria da aprendizagem, deve ser realizada ao longo do processo de formação, 

para não perder o foco do seu objetivo. 

Quanto aos instrumentos utilizados no processo de avaliação, que podem 

ser os mais variados, eles podem subsidiar a análise do professor para que ele 

entenda em que momento de aprendizagem está o aluno e quais suas ações a partir 

do que ele tem observado. Isso traz, portanto, a possibilidade de se refletir sobre as 

práticas pedagógicas e sobre as maneiras que utilizamos para avaliar nossos 

alunos. 

Os autores afirmam que existem muitas formas inadequadas de se avaliar, 

como, por exemplo, “[...] quando uma tarefa é retirada do livro didático para servir de 

questão de teste ou prova” (FERNANDES; FREITAS, 2007, p. 29). Esse fato pode 

causar distorções no processo de avaliação, podendo resultar em consequências 

graves, pois, como todo ato avaliativo, poderá resultar em um julgamento, que, no 

caso da educação, finaliza com a aprovação ou reprovação do aluno. Assim, 

segundo os autores, a elaboração de um instrumento de avaliação deverá levar em 

consideração alguns aspectos, tais quais:  
 

a) a linguagem a ser utilizada [...]; 
b) a contextualização daquilo que se investiga [...]; 
c) o conteúdo deve ser significativo, ou seja, deve ter significado para quem 

está sendo avaliado; 
d) estar coerente com os propósitos do ensino; 
e) explorar a capacidade de leitura e de escrita, bem como o raciocínio. 

(FERNANDES; FREITAS, 2007, p. 29). 
 
 

Esses aspectos podem possibilitar a construção de instrumentos avaliativos 

que permitam acompanhar a aprendizagem dos estudantes, ao invés de considerar 

apenas um conceito numérico para promoção do aluno. Pois, quando se trabalha na 

perspectiva da avaliação formativa, a maior preocupação é observar e registrar a 

trajetória durante as aulas, podendo, assim, analisar as possíveis aprendizagens de 

cada aluno e de todo o grupo. Nesse contexto, é possível reorganizar a prática 

pedagógica, possibilitando ao professor dados para adequar seus procedimentos de 

ensino às necessidades dos alunos (HAYDT, 1998). 

Para a realização da avaliação formativa, os autores dão algumas sugestões 

de instrumentos que possibilitam esse tipo de avaliação, são eles:  
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• O portfolio - é um instrumento de registros que propicia a memória do processo de 

ensino e de aprendizagem, tanto para os alunos quanto para os professores.  

• O caderno de aprendizagens - é um caderno de estudo paralelo, onde os 

estudantes se depararão com suas dúvidas e possibilidades de avanço.  

• O memorial – constitui-se em uma escrita livre do estudante acerca de suas 

vivências ao longo do ano, é onde devem ser registrados os avanços, os receios, 

os sucessos, os medos, as conquistas, as reflexões, sobre todo o processo, de 

modo que o aluno possa refletir sobre seu compromisso, seu envolvimento e de 

que maneira está contribuindo para o seu crescimento individual e em grupo. 

• A autoavaliação – essa prática pode e deve ser individual e de grupo. E não deve 

se restringir aos aspectos mais relacionados a atitudes e a valores. Todos devem 

refletir sobre seus avanços e sobre as aprendizagens específicas. Tanto os 

professores quanto os alunos devem autoavaliar-se. Apesar de ser muito 

interessante e pertinente, essa prática ainda não faz parte da cultura brasileira, 

portanto não é muito utilizada em sala de aula e, na maioria das vezes, quando 

utilizada, aparece de forma desorganizada e quase que separada do processo de 

ensino e aprendizagem. 

• O conselho de classe - esse espaço deve ser ressignificado e a sua função 

resgatada, pois ele poderia ser usado para se discutir os avanços, os progressos 

dos alunos e da turma, bem como trocar experiências. Contudo o que se tem 

hoje é um espaço para discutir sobre notas e conceitos, bem como fazer as 

reclamações dos alunos e as lamentações das dificuldades enfrentadas. 

 

É importante ressaltar que o processo avaliativo dá-se na totalidade do 

ensino e não somente nos momentos finais. É por meio dos resultados do processo 

avaliativo que a prática pedagógica pode ser reestruturada e seus objetivos 

atingidos. 

Diante disso, foi possível observarmos que, mesmo com a estreita relação 

entre currículo, avaliação e prática pedagógica, os dados apresentados sobre a 

frequência das palavras-chave no texto Currículo e avaliação não retratam 

fortemente essa relação. Assim, observamos que o Currículo aparece 74 vezes, em 

seguida temos Espaço (25), Tempo (19), Conteúdo (14), Pratica Pedagógica (10), 

Metodologia (2) e Material, o qual aparece apenas uma vez (ver Gráfico 12 a seguir). 
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Esse fato nos mostra que, apesar de o currículo ter sido bastante evidenciado no 

texto, ele foi abordado na perspectiva da avaliação, como o próprio tema propõe. Já 

os outros elementos que se referem ao contexto pedagógico, especialmente, à 

própria prática pedagógica, à metodologia e ao material, quase não foram 

mencionados. Isso nos faz acreditar que tais elementos são tidos como secundários 

no que se refere ao currículo, abordado no texto. 

 
Gráfico 12 – Frequência das palavras-chave  

no documento Currículo e avaliação 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa 

com base em Fernandes e Freitas (2007). 
. 

Legenda do gráfico 12: PP – Prática Pedagógica; M – Metodologia;  
C – Currículo; Co – Conteúdo; E – Espaço; Ma – Material e T – Tempo. 

 
 
 

Considerando os dados apresentados, percebemos, também, que o assunto 

avaliação, discorrido no texto, não está relacionado à prática pedagógica. Já que 

este texto é para consulta, pelos profissionais de educação, com o intuito de 

contribuir para a reorganização do currículo, das propostas pedagógicas, dentre 

outros, a prática deveria ser mais evidenciada, haja vista sua importância no 

contexto do currículo. 

 
4.2.4.2 Currículo e desenvolvimento humano  
 
 

O texto Currículo e desenvolvimento humano (LIMA, 2007) traz uma reflexão 

sobre o assunto, tendo como referência conhecimentos de diversas áreas, como a 

Psicologia, a Neurologia, a Antropologia e a Linguística.  
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A autora afirma que a cultura é indispensável para o processo de 

desenvolvimento e de aprendizagem do educando (LIMA, 2007). E, no geral, aborda 

questões referentes à função simbólica, à memória e à capacidade imaginativa da 

espécie humana. E, ainda, traz uma discussão sobre o currículo e a aquisição do 

conhecimento, a informação e as atividades de estudo e a capacidade do ser 

humano de constituir e ampliar seus conceitos (LIMA, 2007).  

No texto, a autora aborda que “[...] o desenvolvimento humano se realiza em 

períodos que se distinguem entre si pelo predomínio de estratégias e possibilidades 

específicas de ação, interação e aprendizagem” (LIMA, 2007, p. 24). Esses períodos 

referem-se à infância, à adolescência, à maturidade e à velhice, cada um com suas 

características e seu desenvolvimento. Porém, segundo a autora, é mais adequado 

pensarmos o desenvolvimento humano em termos das transformações sucessivas 

que o caracterizam, pelas transformações que são marcadas pela evolução 

biológica e pela vivência cultural. 

Quanto à criança, suas ações dependem de seu desenvolvimento orgânico, 

além do meio em que vive, o que possibilita a construção da sua identidade cultural, 

pessoal e social (SARMENTO, 2004). O desenvolvimento cultural tem sido diferente 

nas gerações anteriores, pois com a chegada de inovações tecnológicas e a maior 

facilidade de obter informações, repercute no desenvolvimento de funções 

psicológicas (LIMA, 2007). 

Nesse texto, a autora trata, também, sobre vários dos elementos que nos 

remetem à prática pedagógica, sendo dada maior relevância ao currículo, à prática 

pedagógica e ao conteúdo (LIMA, 2007). A autora traz as seguintes discussões: 

 

• Currículo: Voltado à formação humana é aquele orientado para a inclusão de 

todos ao acesso aos bens culturais e ao conhecimento. No que se refere às 

crianças, deve-se considerar que o desenvolvimento da espécie humana 

independe de frequentar a escola. E para promover o desenvolvimento humano a 

escola deveria fazer uso dos conhecimentos que a criança já tem ou que 

desenvolve sozinha, e, a partir disso, possibilitar novas aprendizagens. O 

currículo deve conter os conteúdos das diversas áreas de conhecimento, que, 

por meio das intervenções do professor, desenvolvam as atividades necessárias 

que levam à construção do conhecimento. Uma das principais atividades, 
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considerada pela autora, é a cultura, além da observação, da organização, da 

comunicação, da avaliação, dentre outras. 

• Prática pedagógica: As atividades devem conduzir à aprendizagem, sendo 

adequadas às estratégias de desenvolvimento próprias de cada idade. Lima 

(2007) cita a leitura como atividade essencial à espécie humana, porém a autora 

acrescenta que, além dessa, outras atividades que envolvam a observação, o 

registro, a organização, a comunicação e o relato podem contribuir para o 

desenvolvimento de comportamentos relacionados a ações como perceber, 

refletir, compreender e expor. Quanto à estratégia de trabalho dos conteúdos, o 

texto aborda a interdisciplinaridade, como forma de integrar as diferentes áreas 

de conhecimento, mobilizando as funções mentais e integrando os conceitos. As 

práticas culturais, como brincadeiras infantis, danças, manifestações 

coreografadas, como a capoeira, são oportunidades de desenvolvimento, que 

possibilitam a aprendizagem dos conteúdos escolares. Como visto aqui, a prática 

está diretamente relacionada às atividades e às estratégias que conduzem à 

aprendizagem (HAYDT, 1998). 

• Conteúdo: Precisa ter significado para a criança, deve ser organizado e integrado 

ao seu conhecimento. Portanto o conteúdo deve servir de apoio em todas as 

questões relacionadas à vida e aos contextos sociais, e não somente à matéria a 

ser ensinada, de maneira que construa um senso que leve à tomada de decisões 

no dia-a-dia. O conteúdo escolhido para constituir o currículo terá um importante 

papel na formação da criança. Diversificar a maneira de trabalhar os conteúdos 

pode proporcionar a ampliação progressiva dos conceitos.  

 

Com o exposto anteriormente, foi possível observar no texto que as 

frequências de palavras-chave apresentam os seguintes resultados: Currículo (107 

vezes), Conteúdo (36), Tempo (31), Espaço (19), Prática Pedagógica (12), 

Metodologia (6) e Material (0), pois este não foi citado, como podemos observar no 

gráfico 13 a seguir. 
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Gráfico 13 – Frequência das palavras-chave no documento  
Currículo e desenvolvimento humano 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa 

com base em Lima (2007). 
 

Legenda do gráfico 13: PP – Prática Pedagógica; M – Metodologia;  
C – Currículo; Co – Conteúdo; E – Espaço; Ma – Material e T – Tempo. 

 
 

Esses dados mostram que o texto Currículo e desenvolvimento humano dá 

ênfase aos três primeiros elementos citados, em que, de maneira teórica, aborda 

discussões relevantes sobre a prática, considerando o currículo como elemento 

fundamental na constituição e no desenvolvimento humano. Embora esse 

documento apresente um rico material, que contribui para fundamentar as questões 

curriculares e sua relação com o desenvolvimento humano, ele se aprofunda nas 

bases teóricas sobre o tema, deixando a prática pedagógica pouco evidenciada, 

mesmo na teoria, e ainda faz a abordagem do desenvolvimento do ser humano 

como um todo, não evidenciando, portanto, o momento da infância, principalmente 

aquele em que a criança está sendo inserida no EF de nove anos. 

 
 
4.2.4.3 Diversidade e currículo  
 
 

No texto Diversidade e currículo, Gomes (2007) procurou discutir algumas 

questões que são levantadas por educadores(as) nas escolas sobre a diversidade, 

dentre elas:  O que entendemos por diversidade? Que indagações a diversidade traz 

para o currículo? Como a questão da diversidade tem sido pensada nos diferentes 

espaços sociais? Como podemos lidar pedagogicamente com a diversidade? Que 
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diversidade pretendemos que esteja contemplada no currículo das escolas e nas 

políticas de currículo? 

Para compreendermos, conceitualmente, a diversidade, Gomes (2007, p. 17) 

afirma que: “Do ponto de vista cultural, a diversidade pode ser entendida como a 

construção histórica, cultural e social das diferenças”. A construção dessa diferença 

vai além das questões biológicas. Elas são, também, construídas pelos sujeitos 

sociais ao longo do processo histórico e cultural, nos processos de adaptação ao 

meio social e no contexto das relações de poder (GOMES, 2007). 

Um ponto de partida para tentarmos relacionar a diversidade ao currículo é 

conhecer como a diversidade tem sido tratada no contexto educacional, o que não é 

tarefa fácil, segundo a autora. Outro ponto é conhecer qual concepção de educação 

orienta-nos, pois a relação entre o trato pedagógico da diversidade e a concepção 

de educação estabelece as práticas pedagógicas na escola. 

A relação entre o currículo e as práticas pedagógicas que incorporam a ideia 

de educação como processo constituinte da experiência humana aproxima-se, 

positivamente, do contexto da diversidade, seja ela cultural, étnica, de gênero, 

dentre outras. Assim, a autora traz os elementos constituintes da prática pedagógica 

que contribuam para a contextualização da diversidade, já que esse é um dos focos 

de seu texto. 

O currículo, no contexto da diversidade, é tratado no campo teórico, como 

fundamentações pertinentes e questões que instigam a reflexão acerca do tema, por 

todos os envolvidos no processo educacional. A autora afirma que a diversidade não 

deve ser tratada apenas como um tema transversal a ser inserido no currículo, mas 

que é preciso ter consciência da presença das diversidades nas diferentes áreas do 

conhecimento e no currículo, possibilitando e fazendo parte nos processos de 

produção e seleção do conhecimento escolar.  

O currículo é o instrumento por meio do qual todos os elementos 

constituintes da escola, do projeto pedagógico, das propostas pedagógicas, etc., 

podem se reorganizar (SACRISTÁN, 2000), mas, para isso, o currículo deve ser 

revisado, considerando as necessidades apresentadas no contexto escolar. É por 

meio dele, também, que a diversidade pode ser estabelecida como um dos eixos 

centrais. Além disso, o ordenamento espacial e temporal deve ser visto como 

exigência para se cumprir o direito de todos(as) à educação. 
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Quanto à prática pedagógica, a autora traz algumas indagações, já citadas 

em textos anteriores, são elas: para quem, o que, por que e como ensinar e 

aprender? A diversidade está presente na nossa prática? Diante desse contexto da 

diversidade e das diferenças sociais, essas questões ganham maior complexidade, 

haja vista que o currículo, anteriormente citado, ainda não apresenta “respostas” 

concretas, que sejam capazes de atender às necessidades apresentadas na prática. 

Uma sugestão da autora é construir práticas pedagógicas que possam expressar a 

riqueza das identidades e da diversidade cultural presente na escola e na sociedade. 

Dessa forma, seria possível avançar na superação de concepções sobre a 

diversidade presentes nas várias práticas pedagógicas, bem como nos currículos. 

Quanto aos conteúdos, o texto não faz referências a possíveis conteúdos 

que podem ser apresentados como elementos essenciais para trabalhar-se a 

diversidade no âmbito escolar. Não estamos falando aqui de uma lista de matérias a 

serem ministradas, mas elementos significativos para o desenvolvimento do aluno 

no contexto da diversidade. O conteúdo é citado no texto de maneira ampla e 

complementar aos contextos referentes à escola e ao currículo. 

Quanto ao espaço e tempo, esses dois elementos fundamentais para a 

concretização do currículo, a autora traz alguns questionamentos: como a educação 

escolar tem equacionado a questão do tempo e do espaço escolar? Eles são 

pensados levando em conta os coletivos diversos? O tempo/espaço escolar leva em 

conta os educandos com deficiência? Esses questionamentos nos levam a refletir 

sobre como os espaços e o tempo têm sido organizados no currículo (PARENTE, 

2010) e no dia-a-dia da escola, uma vez que a prática pedagógica concretiza-se por 

meio desse dois elementos (ZABALA, 1998). É ainda, por meio do currículo, que se 

incorporam a organização espacial e temporal do conhecimento e do processo de 

ensino e aprendizagem. Portanto a rigidez e a naturalidade que se estabelece na 

organização dos tempos e espaços escolares contrapõem-se à diversidade 

vivenciadas pelos(as) alunos(as).  

O tempo, portanto, não deve ser pensado de forma linear e calcado na ideia 

de percurso único e de produtividade, mas sim como um processo, uma construção 

histórica e cultural. A articulação entre o currículo, o tempo e o espaço promete uma 

nova estrutura de escola articulada com a concepção mais ampla de educação, 

entendida como pleno desenvolvimento dos(as) educandos(as). 
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Quanto aos materiais, o texto aborda de forma simples e rápida a 

importância de confeccionar materiais didáticos acessíveis e alternativos que 

atendam às necessidades dos educandos. 

A diversidade tem ganhado espaços de debate nas escolas, no que se 

refere à inclusão, à acessibilidade, aos conteúdos étnicos, dentre outros, porém 

ficam alguns questionamentos: de fato, qual tem sido a relevância da diversidade na 

prática pedagógica? Esse tema tem sido abordado no 1º ano do EF? Que práticas 

têm sido orientadas para se trabalhar esse tema? No presente texto, ficaram 

ausentes ou pouco esclarecidas as possíveis respostas para essas perguntas. 

Quanto aos elementos que remetem à prática pedagógica, observamos que 

foram citados no texto com a seguinte frequência: Currículo (146 vezes); Tempo 

(67); Espaço (42); Prática Pedagógica (18); Conteúdo (12); Material (2) e 

Metodologia (1), como podemos observar no gráfico 14 que segue. 

 
Gráfico 14 – Frequência das palavras-chave  

no documento Diversidade e Currículo 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa 

com base em Gomes (2007). 
 

Legenda do gráfico 14: PP – Prática Pedagógica; M – Metodologia;  
C – Currículo; Co – Conteúdo; E – Espaço; Ma – Material e T – Tempo. 

 
 

Esses dados revelam-nos a intenção de articular-se, mais precisamente, 

currículo, tempo e espaço como elementos que possam causar grandes mudanças 

na escola. Porém precisamos, aqui, chamar a atenção para a importância de 
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ampliar-se essa relação aos demais elementos da prática pedagógica. Embora se 

entenda a importância do currículo na sua totalidade, é na prática pedagógica da 

escola que ele se concretiza. Para isso é necessário o fortalecimento da integração 

entre os mais diversos elementos que compõem essa prática, para que, assim, esta 

aconteça e atinja os objetivos para os quais se propõe. 

 

4.2.4.4 Educandos e educadores seus direitos e o currículo  
 

O texto Educandos e educadores seus direitos e o currículo (Arroyo, 2007) 

traz uma abordagem sobre o currículo e os sujeitos da ação educativa: os 

educandos e os educadores. Arroyo (2007) ressalta a importância do trabalho 

coletivo dos profissionais da Educação para a construção de parâmetros de sua 

ação profissional, bem como algumas indagações que podem ser objetos de novos 

estudos, a saber: 
 
1º) A identidade profissional passa cada vez mais pela identidade de 
trabalhadores em educação. Esta consciência coloca o trabalho no cerne da 
organização escolar, dos tempos e espaços de trabalho, seu ordenamento e 
intensidade. [...]; 
2º) Esta sensibilidade docente para o trabalho e sua relação com a 
organização curricular vem associada a uma nova sensibilidade para com a 
organização escolar e sua íntima relação com a estruturação do nosso 
trabalho. [!]; 
3º) Os docentes, fiéis à nova consciência profissional, vêm reinventando 
formas de organizar seu trabalho. Reagem à condição de aulistas e 
avançam na autoria de sua prática. [!]; 
4º) Ao mesmo tempo em que os educadores têm novas sensibilidades 
sobre si mesmos e sobre suas identidades, mudanças significativas vêm 
acontecendo nas identidades dos educandos. [!]. (ARROYO, 2007, p. 18). 

  
 

Essas indagações fazem-nos refletir sobre o currículo na perspectiva da 

prática pedagógica, o qual orienta as nossas escolhas e as nossas ações, tendo 

também como base a nossa identidade profissional, as nossas expectativas 

pessoais, individuais e coletivas. 

A partir das observações feitas sobre os elementos pedagógicos, que são os 

objetos da nossa investigação, foram obtidas as seguintes informações: no texto, o 

currículo novamente é visto como o elemento estruturante da ação escolar 

(SACRISTÁN, 2000; MOREIRA; CANDAU, 2007), que requer reorganização, que 

possibilite a mudança na visão sobre a prática pedagógica, a utilização de espaço e 

o ordenamento do tempo (RIBEIRO, 2004).  
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Partindo do pressuposto de que a identidade profissional dos educadores 

está se redefinindo, e, portanto, causando reflexões sobre suas práticas e suas 

concepções, o autor questiona: que indagações sobre o currículo vêm dessa nova 

identidade profissional? O que este fato pode implicar na prática pedagógica? São 

esses e outros questionamentos que circulam em torno do currículo no que se refere 

aos educadores e aos educandos.  

Ao indagarmos sobre o currículo, não devemos privilegiar apenas os 

conhecimentos que se reportam ao ensinar e ao aprender, mas em como ordená-

los, organizá-los, em que lógicas, hierarquias e precedências, em que tempos, 

espaços, ou seja, pensar na organização do currículo como um todo, e a partir dele 

organizar e reorganizar a prática pedagógica.  

É, ainda, apresentada no texto, a questão do currículo visto como um 

produto construído para atender ao mercado de trabalho, como já apresentado por 

Ranghetti e Gesser (2001) nas definições controversas e polissêmicas sobre o 

currículo. Dessa forma, Arroyo (2007) sugere a desconstrução dessa visão 

mercantilizada de currículo.  

Como observado, o texto trata de uma fundamentação teórica relevante que 

induz à reflexão sobre as indagações do currículo, ressaltando a importância do 

trabalho coletivo, de uma maneira mais geral. Arroyo (2007), contudo, não faz 

referências específicas sobre a construção do currículo para o EF, muito menos para 

o 1º ano dessa etapa de ensino, assim como os textos anteriormente citados dessa 

mesma coletânea. 

Por meio da observação da frequência de cada palavra-chave no texto, 

obtemos os seguintes resultados: o termo Currículo foi citado 263 vezes; Tempo 

(68), Conteúdo (53), Espaço (24), Prática Pedagógica (10), Material (1) e 

Metodologia (1), conforme podemos perceber no gráfico 15 a seguir. 
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Gráfico 15 – Frequência das palavras-chave no documento  
Educando e educadores seus direitos e o currículo 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa 

com base em Arroyo (2007). 
 

Legenda do gráfico 15: PP – Prática Pedagógica; M – Metodologia;  
C – Currículo; Co – Conteúdo; E – Espaço; Ma – Material e T – Tempo. 

 
 

Podemos afirmar que o currículo é o elemento central do texto, assim como 

nos textos anteriores, apresentado com maior frequência, e, ainda, com uma grande 

diferença em relação aos demais termos. Embora todos façam parte do contexto 

curricular, os elementos não possuem a mesma evidência que foi dada ao currículo. 

A prática pedagógica aparece como um dos elementos menos citados, dando a 

entender que, neste último texto, é um elemento secundário no processo de 

constituição do currículo. Quanto aos demais elementos - tempo, conteúdo e espaço 

-, estes constituíram parte do texto, mas no sentido teórico, sem a ênfase da sua real 

importância no processo de construção do currículo e da prática pedagógica. Já 

material e metodologia praticamente não aparecem no texto, dando a entender que 

sua relação com o currículo não é algo relevante. 

Considerando os termos apresentados anteriormente, os quais se reportam 

à prática pedagógica, observamos que o currículo é o termo mais frequente, por se 

tratar também do tema central que o texto aborda. Assim, os demais elementos, 

como prática pedagógica, material e metodologia aparecem, timidamente, quase 

que excluído do contexto do currículo escolar. 
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4.2.4.5 Conhecimento e cultura  
 
 

O texto Conhecimento e Cultura (MOREIRA; CANDAU, 2007) tem como 

objetivo proporcionar aos professores(as) e aos demais profissionais da educação 

alguns elementos que permitam a reflexão e a discussão de questões consideradas 

significativas para o desenvolvimento do currículo nas escolas, na perspectiva de 

uma educação de qualidade, democrática, relevante, no que se refere à construção 

do conhecimento escolar e multiculturalmente orientada. No texto, os autores situam 

o conceito de currículo como sendo “[...] as experiências escolares que se 

desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais, e que 

contribuem para a construção das identidades de nossos/as estudantes” (MOREIRA; 

CANDAU, 2007, p. 18). Assim, os autores reportam-se ao currículo escolar que trata 

das ações organizadas no âmbito da escola. 

Moreira e Candau (2007) fazem uma abordagem teórica quanto à questão 

do currículo e do conhecimento escolar. Os autores ressaltam a importância de a 

escola preparar-se para socializar os conhecimentos escolares e facilitar o acesso 

dos estudantes a outros saberes. Os conhecimentos escolares são elementos 

centrais do currículo, e a sua aprendizagem constitui a condição indispensável para 

que esses conhecimentos produzidos possam ser apreendidos por todos. Daí a 

importância de selecionarmos conteúdos relevantes e significativos para compor o 

currículo (RANGHETTI; GESSER, 2011). Nessa perspectiva, o currículo constitui a 

relação entre saberes e práticas, construídos socialmente, e os conhecimentos 

escolares (SILVA; RAMOS, 2006). 

Segundo Moreira e Candau (2007), com relação à cultura, é considerado o 

contexto histórico que a originou. O currículo pode apresentar, assim, vestígios das 

concepções que constituíram a cultura. O currículo, portanto, representa práticas 

que possibilitam a produção, a circulação e o consumo de significados no espaço 

social e que contribuem para a construção de identidades sociais e culturais. Ele é, 

dessa forma, um dispositivo de grande relevância no processo de construção da 

identidade dos estudantes, como afirmado anteriormente. 

Quanto ao multiculturalismo, discutido no texto, os autores afirmam, por 

meio de princípios estabelecidos para a construção do currículo, que há a 

necessidade de uma nova postura, por parte dos professores e dos gestores, no 

esforço por construir currículos culturalmente orientados. E, ainda, propõem que se 
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reescrevam os conhecimentos escolares, bem como que se transforme a escola e o 

currículo em espaços de crítica cultural, de diálogo e de desenvolvimento de 

pesquisas. 

Como no texto anterior de Arroyo (2007), observamos que o currículo foi o 

tema principal, relacionado ao conhecimento e à cultura. Dessa forma, os demais 

elementos integrantes da prática pedagógica são abordados de maneira secundária, 

nas discussões referentes ao tema em questão. Assim, as frequências das palavras-

chave, apresentadas no gráfico 16 a seguir, que remetem à prática pedagógica, 

foram as seguintes: Currículo (75 vezes), Espaço (40), Tempo (18), Conteúdo (17), 

Prática Pedagógica (12), Metodologia (2) e Material (1).  
 

 
Gráfico 16 – Frequência das palavras-chave  

no documento Conhecimento e cultura 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa 

com base em Moreira e Candau (2007). 
 

Legenda do gráfico 16: PP – Prática Pedagógica; M – Metodologia;  
C – Currículo; Co – Conteúdo; E – Espaço; Ma – Material e T – Tempo. 

 
Os elementos mais frequentes no texto são o currículo e o espaço. Embora 

o texto cite os demais elementos que integram a prática pedagógica, eles aparecem 

com pouca frequência. Esse fato pode ser resultante da importância que o 

documento dá ao currículo, porém deveria estar articulado aos outros elementos que 

constituem essa prática e o próprio currículo. Esse fato faz-nos refletir, novamente, 

sobre as relações existentes entre todos os elementos que fazem parte da prática 
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pedagógica, a relevância que se dá a essa integração e, obviamente, a construção 

do próprio currículo. 

Os textos que compõem a coletânea Indagações sobre o currículo trazem 

questões que surgem junto aos profissionais da educação. Apesar de serem 

elencados como documentos oficiais do MEC que poderiam subsidiar a construção 

da prática pedagógica para o 1º ano do EF, já que esta tem total relação com a 

construção do currículo, tais textos não fazem referência a essa etapa de ensino. 

Entendemos, portanto, que esse documento, de perfil fortemente teórico, foi 

publicado para discutir questões conceituais, e até mesmo práticas, sobre o 

currículo, porém de maneira geral, sem especificar, por conseguinte, em nenhum 

momento, o currículo para o EF. 

 
 
4.2.5 Ensino Fundamental de nove anos: passo a passo do processo de implantação  
 
 

O documento Ensino Fundamental de nove anos: passo a passo do 

processo de implantação (BRASL, 2009a) está organizado em quatro partes: a 

introdução; i – a normatização; ii – a organização pedagógica e iii – perguntas e 

respostas mais frequentes. Ele tem como objetivo subsidiar gestores municipais e 

estaduais, conselhos de educação, comunidade escolar e demais órgãos e 

instituições, no passo a passo para o processo de implantação e implementação do 

ensino fundamental de nove anos (BRASIL, 2009a). 

Nesse documento, no item i – normatização, prevalecem informações sobre 

o amparo legal para a implantação do EF de nove anos, porém apresenta um item 

que trata da reorganização pedagógica. As únicas referências feitas à prática 

pedagógica encontram-se em Brasil (2009a) no tópico a reorganização dos tempos 

e espaços escolares e a adequação e aquisição do material didático para atender 

esse novo EF. Contudo nenhum comentário mais detalhado foi feito sobre esses 

tópicos. 

Esse documento, assim como os outros anteriores, orienta dando ênfase à 

necessidade de atualizar e reorganizar a proposta pedagógica dos Estados e 

Municípios. Apesar de constar como sendo um passo a passo, faz a seguinte 

observação: “A organização federativa garante que cada sistema de ensino é 

competente e livre para construir, com a respectiva comunidade escolar, seu plano 
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de universalização e de amplicação do Ensino Fundametal” (BRASIL, 2009a, p.11). 

O texto estabelece, portanto, que cada sistema de ensino deve construir seu plano 

de implementação do EF de nove anos e cita alguns elementos que devem fazer 

parte desse plano, ao exemplo do estudo de demanda de matrículas no EF. Esse 

fato faz-nos refletir sobre quais as orietações dadas aos Estados e Municípios que 

possibilitaram a implantaçao do EF de nove anos. Já que, ao mesmo tempo em que 

se publica um documento dito “passo a passo”, é afirmando que cada unidade da 

Federação e seus municípios são “competentes e livres” para construir seus planos 

de ampliação do EF. 

No item ii, o qual se refere à organizaçao pedagógica, o documento 

apresenta várias formas de compreender-se o currículo, segundo a LDB, os PCN e 

outros documentos oficiais, já análisados nesta pesquisa. O texto citou como 

referência, para o estudo sobre currículo, duas publicações: o Ensino fundamental 

de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade e As 

Indagações do currículo, documentos que fazem parte desta pesquisa. Logo, os 

textos que tratam sobre currículo não contemplam, significativamente, orientações 

pedagógicas que possibilitem a construção de um currículo com todas as 

especificidades necessárias para atender determinada formação ou etapa de ensino. 

Assim, as informações contidas nos documentos, que tratam do currículo, 

apenas possibilitam reflexões que até podem contribuir para a construção de uma 

base teórica sobre ele, mas não diretamente para a construção de documentos de 

fato elaborados para uma determinada escola ou etapa de ensino, até porque, nos 

textos referentes às Indagações sobre o currículo, já apresentados anteriormente, 

não é contemplado, objetivamente, o EF de nove anos. 

Quanto à elaboraçao e/ou reestruturação do projeto pedagógico das 

escolas, o documento traz como elemento, em destaque, a avaliação. Ele toma 

como base legal o art. 24 da LDB e o parecer CNE/CEB nº4/2008, pouco tratando, 

este último, dos elementos que contituem a prática pedagógica. 

Nesse documento, o que mais nos chamou a atenção foi o item iii sobre 

perguntas e respostas mais frequentes. Elas apontam, junto ao MEC, as principais 

dúvidas dos sistemas de ensino sobre o EF de nove anos, totalizando 41 

questionamentos. Destas questões, apenas 9 reportam-se, mais diretamente, a 

questões pedagógicas na escola, sempre tomando como base os dispositivos legais 

e outras publicações do MEC, tornando as respostas mais técnicas do que, de fato, 
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pedagógicas, o que, provavelmente, não foi suficiente para sanar as dúvidas 

apresentadas. 

Quanto às palavras-chave sobre a prática pedagógica presentes nesse 

documento, identificamos a seguinte frequência: Currículo (21 vezes); Conteúdo 

(12); Tempo (10); Espaço (9); Prática Pedagógica (4); Material (3) e Metodologia (1), 

conforme podemos observar no gráfico 17 a seguir.  
 

Gráfico 17 – Frequência das palavras-chave no documento  
Ensino Fundamental de nove anos: passo a passo do processo de implantação 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa 

com base em Brasil (2009a). 
 

Legenda do gráfico 17: PP – Prática Pedagógica; M – Metodologia;  
C – Currículo; Co – Conteúdo; E – Espaço; Ma – Material e T – Tempo. 

 
 

Podemos perceber que o termo currículo foi o elemento mais citado, porém 

é importante ressaltar que ele, assim como conteúdo, tempo e espaço, encontra-se 

com mais frequência no item iii - perguntas e respostas mais frequentes, que 

segundo o MEC, tratam das dúvidas elencadas pelos sistemas de ensino público. 

Embora a frequência dessas palavras dá-nos a entender que foram muitas dúvidas 

sobre as questões pedagógicas, a maioria dos questionamentos e das respostas, 

aproximadamente 32, reportam-se mais às dúvidas no aspecto da organização 

administrativa e burocrática do EF. Ou seja, no processo de implantação, a maior 

preocupação de fato são as questões técnicas e administrativas, enquanto que a 

prática pedagógica permanece em segundo plano. 
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4.2.6 A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de nove anos  
 
 

O documento A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino 

fundamental de nove anos (BRASIL, 2009c) tem como tema principal o 

desenvolvimento da linguagem escrita pelas crianças de seis anos no 1º ano do EF. 

Nele é abordada a construção de uma prática educativa comprometida com o 

desenvolvimento da escrita.  

Inicialmente, Brasil (2009c) afirma que, para garantir aos alunos o pleno 

desenvolvimento de seus potenciais, é fundamental, dentre vários aspectos, que as 

ações educativas sejam baseadas em uma orientação teórico-metodológica, que 

definam objetivos de ensino, organização do trabalho pedagógico, o tipo de 

abordagem que se dará ao conhecimento, e, ainda, que considere a realidade 

sociocultural dos alunos e o contexto escolar, como também afirmam Oliveira et al. 

(2010). 

O pleno desenvolvimento do aluno, como citado anteriormente, depende de 

vários elementos que interagem e que possibilitam a construção de uma prática 

pedagógica adequada, que deve ser reconstruída a partir do conhecimento que se 

tem de todo o processo de ensino estabelecido na escola. Uma prática pedagógica 

consistente tem seus elementos bem definidos, que articulados entre si, garantem 

aos professores o desenvolvimento dessa prática de maneira autônoma, competente 

e de qualidade. 

Assim, é pretendido com essa publicação “[...] apresentar proposições ou 

diretrizes para a construção do trabalho com a linguagem escrita em classes de seis 

anos, como também articular essas proposições e diretrizes às teorias que as 

informam” (BRASIL, 2009c, p. 8). Dessa forma, o documento apresenta-se 

constituído de quatro textos os quais abordam o tema sobre diferentes olhares: i. 

Crianças menores de sete anos, aprendizagem da linguagem escrita e o ensino 

fundamental de nove anos (BAPTISTA, 2009); ii. Dimensões da proposta 

pedagógica para o ensino da linguagem escrita em classes de crianças de seis anos 

(MONTEIRO; BAPTISTA, 2009); iii. Um diálogo com práticas pedagógicas de 

alfabetização e letramento de crianças de seis anos (MACHADO, 2009); iv. 

Alfabetizar letrando a partir da literatura infantil (VASCONCELOS; ARAÚJO, 2009). 

Esse documento, apesar de trazer em seu conteúdo contribuições 

relevantes à prática pedagógica a ser desenvolvida com crianças de seis anos de 
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idade, não faz referência ao currículo, provavelmente por enfatizar a prática 

pedagógica para essas crianças, concentrando mais no aspecto do “fazer em sala 

de aula”, que, segundo Rocha (2001), não deveria se restringir à sala de aula, mas 

ao todo que a envolve - desde o planejamento, a aula em si e a avaliação. Esse 

contexto pode possibilitar ao professor o entendimento mais claro sobre seus 

objetivos frente à prática estabelecida. 

Como o currículo é um instrumento que ultrapassa até mesmo os “muros da 

escola”, ou seja, de caráter bem mais abrangente, parece que ficou desvinculado 

dessa etapa da prática pedagógica focada no fazer. 

Quanto à prática pedagógica, Baptista (2009) afirma que, para se construir 

uma prática de qualidade, que considere a complexidade que envolve a criança, é 

necessário responder aos seguintes questionamentos: 
 
Que significado possui a linguagem escrita para a criança menor de sete 
anos? Como ela se relaciona com os bens culturais e em específico com 
esse objeto do conhecimento? Quais são suas condições psíquicas, sociais, 
emocionais e cognitivas para se apropriar dessa forma de linguagem? Seria 
desejável e possível ensinar a linguagem escrita a essa criança e, ao 
mesmo tempo, respeitar seus desejos, aspirações, possibilidades, 
competências e condições de aprendizagem? Caso seja possível, que 
características teriam as práticas educativas capazes de respeitar esses 
pressupostos? (BAPTISTA, 2009, p. 14). 
 
 

Respondendo à esses questionamentos, de maneira séria e responsável, é 

possível conhecer os anceios e as necessidades da criança, bem como as 

especificidades que caracterizam a infância, sendo, então, possível construir uma 

proposta pedagógica de qualidade. Para isso, é necessária a articulação entre os 

elementes que contituem a prática pedagógica de maneira clara e objetiva, bem 

como o conhecimento sobre as necessidades e as especificidades das crianças e 

seu processo de construção do conhecimento. 

Monteiro e Baptista (2009) apresentam, ainda, quatro dimensões do 

processo de apropriação da linguagem escrita, a saber: o letramento; o 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita de palavras, frases e textos em 

sala de aula; a aquisição do sistema de escrita e o desenvolvimento da consciência 

fonológica; o desenho e a brincadeira – formas de linguagem a serem exploradas no 

processo de alfabetização. Os autores afirmam que esses eixos temáticos devem 

ser analisados na sua especificidade, porém devem ser trabalhados de forma 

integrada e articulada. 
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Apropriar-se da língua escrita não é uma tarefa tão simples e rápida para a 

maioria das crianças, e quando se trata de um “dever” de aprender, como obrigação, 

esse novo elemento da comunicação, o desejo e a ansiedade podem tomar conta, 

haja vista que é um processo que não tem um passo-a-passo, mas tem etapas a 

serem superadas. 

Assim, a formação de novos usuários da língua escrita faz-se por meio de 

um longo caminhar que requer uma prática frequente e um olhar atento dos 

formadores para os interesses, as curiosidades, os materiais de acesso, os hábitos e 

os modos de viver das crianças. À medida que o aprendizado vai acontecendo, é 

alterada a maneira de estas relacionarem-se com o mundo e com as pessoas 

(MONTERIO; BAPTISTA, 2009), o que contribui, significativamente, para a 

construção da identidade pessoal e social da criança (SARMENTO, 2004). Para 

isso, é importante pensar e assegurar uma proposta pedagógica capaz de permitir à 

criança o acesso à língua escrita. De acordo com Monteiro e Baptista (2009), é 

importante saber:  
 
Que tipo de leitores e escritores se quer formar por meio da ação 
pedagógica na escola? Como despertar o interesse das crianças 
pequenas para a leitura e a escrita? Como garantir que a criança se torne 
capaz de relacionar símbolos gráficos a sons e vice-versa, ao mesmo 
tempo desenvolver capacidades e habilidades que lhe permitam fazer uso 
da linguagem escrita nas diferentes formas como ela se apresenta na 
sociedade? Como assegurar às crianças a aquisição de capacidades e 
habilidades que lhes possibilitem compreender e produzir diferentes tipos 
de texto, de acordo com suas características? (MONTEIRO; BAPTISTA, 
2009, p.31). 
 
 

Como observado, para se organizar uma prática pedagógica de qualidade, 

que atenda às necessidades e aos interesses das crianças de seis anos, muitas 

questões devem ser respondidas, tais quais: Que tipo de leitores e escritores se quer 

formar por meio da ação pedagógica na escola? Como despertar o interesse das 

crianças pequenas para a leitura e a escrita? Esses dois questionamentos 

possibilitam entender que, a partir de um perfil de leitor e escritor que se deseja e de 

elementos apreciados pelas crianças, é possível elencar ideias e pensar projetos, 

atividade, dentre outros, que possibilitem a construção de práticas pedagógicas 

eficazes no processo de alfabetização, letramento, e outros saberes. 

Esse documento apresenta, ainda, vários exemplos de atividades 

desenvolvidas que podem possibilitar à criança a apropriação da linguagem escrita, 
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por exemplo: o desenho e a brincadeira - formas de linguagem a serem exploradas 

no processo de alfabetização, que tem como objetivo “possibilitar às crianças a 

produção de sentido sobre o contexto social em que estão inseridas e o 

desenvolvimento da capacidade de trabalhar com sistemas simbólicos” 

(MONTEIRO; BAPTISTA, 2009, p. 66); jogos linguísticos – brincando com as 

hipóteses das crianças, cujo objetivo é “estimular o processo de compreensão por 

parte das crianças acerca da língua escrita enquanto sistema de representação” 

(CORRÊA, 2009, p. 96). 

Segundo Monteiro e Baptista (2009), é importante que a ação pedagógica 

promova a participação das crianças em práticas autênticas de leitura e de escrita, 

no cotidiano da sala de aula, nas quais elas possam sempre interagir com esse 

objeto do conhecimento. Aqui é importante também considerar que as crianças 

aprendem com outras crianças, nos diferentes espaços que compartilham 

(SARMENTO, 2004). 

Considerando o exposto anteriormente, foi possível estabelecer uma relação 

com os dados da Frequência das palavras-chave, apresentadas no gráfico 18 a 

seguir, em que obtivemos os seguintes resultados: Prática Pedagógica (54 vezes); 

Tempo (43); Espaço (25); Conteúdo (12); Material (7) e Metodologia (3). Quanto ao 

currículo, este não foi citado no texto. 
 

Gráfico 18 – Frequência das palavras-chave no documento  
A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de nove anos 

 
Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa 

com base em Brasil (2009c). 
 

Legenda do gráfico 18: PP – Prática Pedagógica; M – Metodologia;  
C – Currículo; Co – Conteúdo; E – Espaço; Ma – Material e T – Tempo. 
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Como observamos, a prática pedagógica foi a palavra-chave com maior 

frequência no texto, possivelmente pelo fato de o documento apresentar um 

contexto mais relacionado à prática de alfabetização e de letramento desenvolvida 

pelos professores que atendem as crianças de seis anos. Embora essa prática 

pedagógica apareça como elemento principal, seguida de tempo e espaço, 

percebemos que o currículo não aparece no texto, dando a entender que prática 

pedagógica pode acontecer sem a relação mais direta com o currículo, ou pela 

intencionalidade de não se discutir de fato um currículo para atender as crianças de 

seis anos no 1º ano do EF.  

Assim, é importante ressaltar que o currículo é o instrumento que direciona 

as atividades escolares, e, portanto, norteia as ações, as reflexões, as teorias e as 

práticas pedagógicas. Em resumo, referimo-nos às funções da escola e toda a sua 

relação com o contexto histórico e social vivido (SACRISTÁN, 2000; MOREIRA; 

TADEU, 2011).  

 
 
4.3 ANÁLISE INTERDOCUMENTAL 
 
 

Esta análise foi realizada a partir da relação apresentada pelos documentos 

oficiais do MEC entre si, numerados de acordo como o Quadro 1 (ver página 51); a 

frequência dos elementos que norteiam à prática pedagógica (currículo, prática 

pedagógica, metodologia, conteúdo, espaço, material e tempo) e o ano de 

publicação desses documentos. No decorrer do período estudado, levantamos a 

frequência total de cada elemento por ano, o que nos possiblitou uma análise 

cronológica do processo de implantação do EF de nove anos e a relação com os 

elementos, citada anteriormente.  

Dessa forma, cada elemento norteador da prática pedagógica foi 

considerado uma categoria  individual de análise, a fim de melhor entender a 

trajetória desses elementos e os possíveis fatores que o influenciaram ao longo 

desse processo. 

Os resultados obtidos serão apresentados a seguir, considerando, 

primeiramente, as categorias de análise, currículo, prática pedagógica, metodologia, 

conteúdo, espaço, material e tempo, e, posteriormente, em formato de uma síntese 
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geral desses elementos nos Dispositivos Legais e nos Documentos Norteadores, 

documentos oficiais já apresentados no Quadro 1 desta pesquisa. 

 
 
4.3.1 Currículo 
  
 

O currículo é um dos elementos fundamentais que se relaciona à prática 

pedagógica, e mesmo observando a presença das discussões sobre esse tema nos 

documentos oficiais, os resultados apresentados no Gráfico 19 que segue mostram 

que a frequência desse assunto nas publicações, no período de 1996 a 2010, tem 

pouca variação e sua maior frequência encontra-se no ano de 2007.  

 
Gráfico 19 – Frequência da palavra-chave Currículo 

nos documentos oficiais do MEC por ano de publicação 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base  

nos documentos oficiais do MEC presentes no Quadro 1 desta pesquisa. 
 
 

Em 1996, ano em que foi publicada a LDB, e em 2004, com a publicação do 

documento orientador Ensino Fundamental de nove anos – orientações gerais, o 

currículo aparece timidamente nos textos. Apesar desse documento orientador trazer 

em seu texto a importância da contrução de um novo projeto político pedagógico, a 

importância da prática pedagógica para esse novo EF não é contemplada, tanto que 

a frequência do currículo nesse texto é próxima de zero, assim como na LDB. 
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Nos anos de 2005 e 2008, o currículo desaparece dos documentos, 

provavelmente pelo fato das publicações 3, 4 e 12 serem dispositivos legais, que 

tratam, principalmente, do aspecto legal e burocrático da ampliação do EF para nove 

anos de duração, da obrigatoriedade da matrícula aos seis anos de idade e da 

orientação quanto aos três anos iniciais do EF, não sendo, portanto, discutidas as 

questões sobre a prática pedagógica para as crianças desse novo EF. 

Em 2007, com as publicações Indagações sobre o currículo (documentos 7, 

8, 9, 10 e 11), as discussões acerca desse tema ganham destaque. Daí seu ápice 

apresentado no Gráfico 19, porém as discussões ficaram mais no contexto teórico e 

conceitual. Já, em 2009, o currículo volta a aparecer timidamente nos textos, e 

apesar de os documentos serem variados (1 dispositivo legal e 2 documentos 

orientadores), o currículo tem pouca evidência.  

Em 2010, o currículo até aparece com significativa frequência nos 

documentos, porém é novamente citado em caráter organizacional, pois os 

documentos 16, 17 e 18 são dispositivos legais que tratam das diretrizes curriculares 

nacionais para o EF de nove anos, que tem como base as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica. É no ano de 2010 que acontece o término do 

prazo legal para a implantação do EF de nove anos. 

Pela importância que tem o currículo em qualquer etapa de ensino, o que 

observamos é que ele tem sido pouco evidenciado nos documentos oficiais do MEC, 

ao longo do período em questão. Esse fato contribui para a fragmentação do 

processo de construção da prática pedagógica que atenda às necessidades e às 

especificidades das crianças de seis anos de idade que estão sendo inseridas no EF 

de nove anos. Essa fragmentação, tanto no processo de discussão quanto de 

construção do currículo pode afetar, significativamente, a organização pedagógica 

da escola. 

Se o currículo foi mais discutido, em um contexto geral, em 2007, e até o 

momento não se tem informações sobre um currículo específico para o EF de nove 

anos, então que orientações estão possibilitando a organização curricular das 

escolas para atender as crianças do 1º ano do EF? Quais os motivos que levaram as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o EF de nove anos serem publicadas somente 

em 2010? Com esses questionamentos percebemos que ainda temos muito o que 

refletir sobre o currículo para o EF. 
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4.3.2 Prática Pedagógica 
  
 

A frequência do termo Prática Pedagógica nos documentos estudados, 

referente ao período de 1996 a 2010, é apresentada no Gráfico 20 que segue. Por 

meio da sua análise, foi possível observar os seguintes resultados: 

 
Gráfico 20 – Frequência da palavra-chave Prática Pedagógica  

nos documentos oficiais do MEC por ano de publicação 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base  

nos documentos oficiais do MEC presentes no Quadro 1 desta pesquisa. 
 

Nos dispositivos legais, publicados no período em questão, a prática 

pedagógica foi pouco citada, enquanto que nos documentos norteadores aparece 

com mais frequência, apesar dessa frequência ser mais no campo conceitual. 

Em 2005 e 2008, a prática pedagógica não aparece citada porque os 

documentos 3 e 4 são dispositivos legais que apenas tratam de questões de ordem 

burocrática, e o documento número 12 apresenta orientações sobre os três anos 

iniciais do EF de nove anos e destaca, principalmente, problemas que foram 

constatados no campo da avaliação - mesmo assim não fazem referência à prática 

pedagógica. 

Em 2006 e 2007, período de início da implantação obrigatória do EF de nove 

anos nas escolas, a prática pedagógica aparece com maior frequência. É importante 

ressaltar que os documentos de número 5 ao 11 são documentos orientadores. 

Nessa época, foi publicado um dos principais documentos sobre o EF, o qual trata 

das orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade no EF de nove 
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anos. Nesse momento, esperava-se que os procedimentos e orientações sobre a 

inclusão dessas crianças, tanto no campo administrativo quanto pedagógico, fossem 

de fato possibilitar à escola uma organização para atender essas crianças no 1º ano 

do EF. Contudo, como já discutido em outro momento, os espaços utilizados foram 

os mais variados - tendo situações em que alunos do 1º ano do EF utilizaram salas 

em Centros de Educação Infantil para atendimento da demana (RODRIGUES, 

2013), o que também compromete o atendimento das crianças na pré-escola. 

Já que nesse período, 2006 e 2007, a maior preocupação era a inclusão das 

crianças de seis anos, tanto que o documento de número 6 traz exatamente essa 

discussão, a prática pedagógica foi bastante citada, porém mais no campo teórico, 

conceitual e informativo.  

Em 2009, a prática pedagógica é retomada nos documentos oficiais, pelo 

fato do documento de número 14 trazer orientações sobre o trabalho com a 

linguagem escrita em turmas de crianças de seis anos de idade, mostrando um 

déficit de 4 anos, visto que as crianças de seis anos estavam sendo inseridas no EF 

desde 2005. Assim, o que observamos é que, em 2009, a prática pedagógica é 

novamente bastante citada, trazendo informações que podem contribuir para a 

prática pedagógica, mas a sua relevância, ainda que tardiamente, deve ser 

considerada no todo e não em partes, como apresentada no Gráfico 20 anterior. Já 

que em 2010, ano em que se encerra o prazo legal para a implantação do EF de 

nove anos, a prática pedagógica desaparece quase que totalmente nos documentos 

oficiais. Após esse ano não houve nenhuma publicação que tratasse, mais 

especificamente, desse assunto. 

Este fato é preocupante, pois demonstra que a prática pedagógica foi citada 

em momentos pontuais, dando a entender que já está pronta para ser “executada”, 

e, portanto, não precisa mais ser discutida, pois os docentes já sabem como fazer. 

 
4.3.3 Metodologia 
 
 

O Gráfico 21 que segue mostra a frequência da Metodologia ao longo do 

período em questão. Ao analisarmos, de maneira mais detalhada, foi possível 

observar os resultados a seguir. 

Em 1996 e 2004, o termo Metodologia esteve presente nos documentos 

oficiais, porém com uma baixa frequência, muito próxima de zero. Já em 2005, 
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assim como também em 2008, esse termo, definitivamente, não aparece nos 

documentos oficiais 3, 4 e 12, provavelmente pelo fato desses documentos serem 

do tipo dispositivos legais, não abordando, portanto, a maioria dos elementos que se 

reportam à prática pedagógica aqui estudados.  

 
Gráfico 21 – Frequência da palavra-chave Metodologia  
nos documentos oficiais do MEC por ano de publicação 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base  

nos documentos oficiais do MEC presentes no Quadro 1 desta pesquisa. 
 
 

Em 2007, a metodologia é apresentada apenas 12 vezes no texto, o que 

ainda é uma frequência muito baixa, considerando a relevância desse elemento. No 

ano de 2007, os documentos publicados referem-se às indagações sobre o 

currículo, tendo, portanto, como destaque, o próprio tema.  

Nos anos de 2009 e 2010, período em que o EF de nove anos esteve em 

fase final de implantação, a metodologia, como elemento que se reporta à prática 

pedagógica, apresenta uma frequência pouco significativa nos documentos, o que 

indica que, apesar de ser um período em que os elementos da prática pedagógica 

deveriam estar sendo abordados mais intensamente, isso não ocorre tanto para a 

metodologia como para os demais elementos que se reportam à prática pedagógica.  

A metodologia, bem como os métodos de ensino, para o primeiro ano do EF 

de nove anos, não foram apresentados como prioridade, ou mesmo, com relevância 

nos documentos oficiais aqui estudados. Esse fato nos leva ao seguinte 

questionamento: quais metodologias estão sendo utilizadas para se ensinar as 
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crianças de seis anos no 1º ano do EF? Já que, basicamente, ela não é discutida 

nem mesmo nos documentos orientadores do MEC. 

 
4.3.4 Conteúdo 
  
 

O Gráfico 22 a seguir traz informações sobre a frequência do termo 

Conteúdo, no período de 1996 a 2010, já citado anteriormente, o que após a análise 

possibilitou os seguintes resultados: 
 

Gráfico 22 – Frequência da palavra chave conteúdo  
nos documentos oficiais do MEC por ano de publicação 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base 

nos documentos oficiais do MEC presentes no Quadro 1 desta pesquisa. 
 

 

Na LDB (1996) e no documento orientador publicado em 2004, pouco se 

falou em conteúdo, apesar da sua relevância para a prática pedagógica que deveria 

ser reorganizada, ou mesmo orientada, para atender às crianças de seis anos que 

seriam incluídas a partir de 2005, com a publicação da Lei de nº 11.114, que tornou 

obrigatória a matrícula dessas crianças no ensino EF.  

Em 2005 e 2008, o conteúdo, assim como outros elementos que constituem 

a prática pedagógica, não aparece nos documentos oficiais. Já em 2006, ano de 

início da implantação obrigatória do EF de nove anos, o conteúdo aparece 

novamente  nesses documentos, com uma frequência bastante significativa. Vale 

aqui ressaltar que, em 2007, com a publicação dos documentos das Indagações 
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sobre o currículo, o conteúdo teve o ápice de frequência, porém, nesses 

documentos, o contexto dado ao conteúdo fica no teórico, fazendo parte dos textos 

sem muito destaque, apresentando pouca relação com a prática pedagógica. 

Como dito anteriormente, o conteúdo não aparece em 2008, mas reaparece 

em 2009, nos documentos oficiais, não com tanta frequência, apesar desses 

documentos serem tanto para a implantação do EF de nove anos quanto para a 

orientação do trabalho com as crianças de seis anos a serem atendidas no 1º ano do 

EF de nove anos, o que nos remete a falta de preocupação com o que ensinar e 

como ensinar as crianças desse 1º ano. 

Em 2010, a frequência do conteúdo nos documentos oficiais aumenta em 

relação a 2009, mas ainda com uma frequência muito inferior a 2007. Isso nos leva a 

pensar que, apesar de 2010 ser o ano em que se encerrou o prazo legal para a 

implantação do EF de nove anos, ainda não foi organizado um currículo que possa 

direcionar ou orientar, de fato, o que ensinar para as crianças de seis anos no 1º ano 

do EF. 

O contéudo apesar de aparecer ao longo desse período (1996-2010), na 

maioria dos documentos oficiais, o que se observa é que ele foi citado apenas como 

um elemento secundário nesses documentos, sem muita relevância, sendo apenas 

citado e não discutido com detalhes e objetividade. O que nos faz perguntar: como 

foi e está sendo abordado o conteúdo para o 1º ano do EF? Quais questões e 

critérios foram levados para se definir um ano totalmente novo no ensino 

fundamental e seus conteúdos de ensino? 

 
 
4.3.5 Material 

 
 
O Gráfico 23 a seguir trata do material a ser utilizado para o 

desenvolvimento da prática pedagógica. A frequência do termo utilizado nos 

documentos oficiais no período de 1996 a 2010 são os mostrados a seguir. 
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Gráfico 23 – Frequência da palavra-chave Material  
nos documentos oficiais do MEC por ano de publicação 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base 

nos documentos oficiais do MEC presentes no Quadro 1 desta pesquisa. 
 
 

O termo material aparece muito timidamente na LDB, citado poucas vezes, 

sem muito destaque, e mais como informação. Como a LDB  é a lei que rege a 

Educação Nacional em todos os aspectos, etapas e modalidades de ensino, ela não 

trata do material em seu aspecto didático ou pedagógico. 

O material, apesar de sempre ser citado, começou a aparecer, mais vezes, 

em 2006, quanto houve a obrigatoriedade da implantação do EF de nove anos. Esse 

fato pode ser resultante desse momento em que se encontrava a educação, 

momento de mudança que gera preocupação e questionamentos sobre que material 

utilizar para o trabalho docente nesse novo EF. Mesmo assim, a frequência 

apresentada mostra o pouco interesse de lembrar da importância do material no 

processo de ensino e aprendizagem no novo EF. 

Em 2010, foi o pico da frequência do material nos textos (16, 17 e 18), 

momento em que foram estabelecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

EF de nove anos. Daí houve uma preocupação em relação aos materiais a serem 

utilizados no trabalho pedagógico para o EF. Entretanto, é importante ressaltar, aqui, 

que, em 2010, foi o prazo máximo para a implantação do EF de nove anos. Foi, 

então, de fato, o “limite” para se discutir questões sobre os elementos da prática 

pedagógica para EF de nove anos, que já estava acontecendo oficialmente desde 

2006. 
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Como o material, durante todo esse período estudado, não aparece como 

um elemento de grande relevância para discussão, como mostrou o Gráfico 23 

anterior, fica um questionamento: Que materiais estão sendo utilizados pelos 

professores com as crianças do 1º ano do EF? Que orientações recebem esses 

docentes no que diz respeito ao uso de materiais para a prática com as crianças de 

seis anos? Haja vista que, se esse assunto não é tido como relevante nos 

documentos do MEC, subentende-se que cada escola ou professor assume de 

alguma forma essa responsabilidade. 

 
 
4.3.6 Espaço 
 
 

O Gráfico 24 que segue traz a frequência geral do termo Espaço nos 

documentos oficiais do MEC. 

 
Gráfico 24 – Frequência da palavra-chave Espaço 

nos documentos oficiais do MEC por ano de publicação 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base 

nos documentos oficiais do MEC presentes no Quadro 1 desta pesquisa. 
 

 

O espaço, enquanto elemento da prática pedagógica, não aparece no 

documentos oficiais publicados em 1996, 2005 e 2008. Esses documentos são do 

tipo Dispositivos legais, cuja preocupação está relacionada ao contexto da 

organização da educação nacional, no caso da LDB, e na impantação do EF de 
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nove anos, no caso dos pareceres e resoluções. O que reforça, como já observado, 

que a maior preocupação são com as questões burocráticas. 

Em 2004, o espaço aparece com baixa frequência no documento orientador. 

Percebemos, assim, pouca relevância dada ao termo, até porque o documento trata 

das orientações gerais para a ampliação do EF de nove anos. Já em 2006 e 2007, o 

espaço ganhou mais evidência nos documentos oficiais, possivelmente por ser o 

período de implantação do EF de nove anos, e, também, pelo fato da necessidade 

de adequar-se os espaços para o atendimento das crianças de seis anos, que antes 

pertenciam à educação infantil, mas que passaram a integrar o 1º ano do EF de 

nove anos. Vale aqui ressaltar que a abordagem dada ao espaço foi mais em caráter 

informativo. 

Em 2009 e 2010, o termo volta a aparecer, mas com uma frequência muito 

inferior aos anos de 2006 e 2007. Esse fato faz-nos acreditar que, ao final do 

processo de implantação do EF de nove anos, os espaços já deveriam estar 

adequados para atender as crianças de seis anos de idade, e, por isso, esse 

elemento passa a ser pouco discutido. No entanto, é fato que o espaço para 

atendimento dessas crianças ainda é um dilema nas escolas, pois o que se tem são 

espaços de “alunos grandes” para atender “crianças pequenas” nas escolas de 

Educação Básica. 

Assim, tudo nos leva a pensar se houve também investimentos para a 

construção ou adequação dos espaços para atender as crianças de seis anos no 1º 

ano do EF de nove anos. Além disso, ficam as seguintes questões: essas crianças 

foram “obrigadas” a se adaptarem num espaço totalmente adveso à sua estatura e 

às suas necessidades? Como esses espaços estão sendo utilizados com essas 

crianças? Esses são alguns dos questionamentos que temos quando fazemos a 

leitura dos resultados aqui apresentados.  

 
4.3.7. Tempo 
  
 

O Gráfico 25 a seguir mostra a frequência geral do termo Tempo ao longo do 

período estudado (1996-2010). Assim, os resultados obtidos foram os seguintes: 
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Gráfico 25 – Frequência da palavra-chave Tempo  
nos documentos oficiais do MEC por ano de publicação 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base 

nos documentos oficiais do MEC presentes no Quadro 1 desta pesquisa. 
 
 

Assim como o espaço, o tempo foi um assunto bastante frequente apenas 

em alguns dos períodos apresentados. De 1996 a 2004, os documentos oficiais 

reportaram-se timidamente a ele, provavelmente por tratarem da educação em um 

âmbito mais geral, como é o caso da LDB (1996) e das orientações gerais para o EF 

de nove anos (2004). Em 2005 e 2008, esse termo não aparece nas publicações, 

provavelmente por se tratar de Dispositivos Legais que dão ênfase às questões 

administrativas e de ordem burocrática. 

Novamente como o espaço, o tempo traz uma leitura muito próxima a do 

gráfico 24 anterior, pois esses dois temas têm uma estreita relação. As discussões 

sobre o espaço e o tempo, na perspectiva da prática pedagógica, foram percebidas 

com mais frequência nos documentos orientadores, no período de 2006 e 2007, 

momento em que se iniciou de fato, e obrigatoriamente, o processo de implantação 

do EF de nove anos. Após esse período, pouco se falou em tempo, ou mesmo em 

espaço e tempo. O que se observou foi uma leve retomada do assunto ao final da 

implantação do EF de nove anos (2010), quando vários questionamentos e dúvidas 

surgem acerca do assunto, os quais podem comprometer o desenvolvimento da 

prática pedagógica na escola, dada a relevância desses elementos. 

Portanto, em 2009 e 2010, o tempo reaparece, mas apresenta uma baixa 

frequência em comparação aos anos de 2006 e 2007. Nesse período (2009-2010), a 
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abordagem em relação ao tempo foi no campo teórico, no contexto da informação 

sobre o trabalho a ser desenvolvido com as crianças de seis anos no EF de nove 

anos, e no campo operacional das Diretrizes Curriculares Nacionais para o EF de 

nove anos. Daí o tempo e o espaço foram abordados, muito superficialmente, se 

considerarmos a relevância desses elementos para o desenvolvimento da prática 

pedagógica na escola. 

Assim, considerando o tempo como um dos fatores que determinam a 

prática pedagógica, como já comentado anteriormente, surgem os seguintes 

questionamentos: Como foi determinado o tempo das crianças incluídas no 1º ano 

do EF? Que elementos foram utilizados para a organização desse tempo? 

Para finalizar a análise interdocumental, será apresentada, a seguir, a 

síntese geral dos resultados a partir dos elementos norteadores da prática 

pedagógica, citados anteriormente, considerando os dois tipos de documentos, os 

Dispositivos Legais e os Documentos Orientadores (Ver Quadro 1 na página 51).  

Esse tipo de análise facilitou-nos uma visão geral da trajetória de todos os 

indicadores da prática pedagógica nos Dispositivos Legais e nos Documentos 

Orientadores ao longo do período estudado. Possibilitou-nos, ainda, compreender a 

relação da frequência dos indicadores com o tipo de documento.  

 
 
4.3.8 Dispositivos Legais 
 
 

No gráfico 26 a seguir, é possível observar que os dispositivos legais 

apresentam as palavras-chave que se reportam à prática pedagógica apenas nos 

anos de 1996 e 2010. Nesse intervalo, os Dispositivos Legais não abordam 

questões que tratam do aspecto pedagógico do EF de nove anos, o que nos faz 

refletir sobre a real preocupação com essa etapa de ensino e com o processo de 

inclusão das crianças de seis anos no EF. 

A LDB (1996), por apresentar as Diretrizes para educação nacional, trata de 

vários aspectos de maneira geral. Portanto as palavras-chave apresentadas não 

trazem uma discussão que contribua, significativamente, para a prática pedagógica, 

principalmente no que se refere ao EF de nove anos. 
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Gráfico 26 – Frequência das palavras-chave  nos dispositivos legais  
por ano de publicação 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base  

nos documentos oficiais do MEC presentes no Quadro 1 desta pesquisa. 
 

 

Em 2010, com o término do prazo para a implantação do EF de nove anos, 

determinado em Lei (11.274), os termos que se reportam à prática pedagógica 

voltam a aparecer mais intensamente. Isso, provavelmente, por ser o ano de 

publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o EF de nove anos - após 

cinco anos de implantação obrigatória do EF de nove anos. O currículo, a prática 

pedagógica e os demais elementos que integram a prática, apresentados no gráfico 

26 anterior, voltam a fazer parte dos Dispositivos Legais publicados pelo MEC. 

Mesmo tendo, para alguns elementos, uma frequência significativa nos 

Dispositivos Legais, em 2010, prática pedagógica e metodologia foram os menos 

citados, apesar de os documentos serem referentes às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o EF de nove anos, especificamente. Ainda, os termos, mesmo que 

mais frequentes, aparecem em um contexto de orientação sobre a necessidade de 

se elaborar um novo currículo para o EF de nove anos e projetos políticos 

pedagógicos pelas instituições de ensino. 

No período, representado no gráfico 26, de 2004 a 2009, esses termos, 

podemos dizer, desapareceram dos textos nos Dispositivos Legais. Assim, 
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provavelmente, a prática pedagógica não foi a maior preocupação do processo de 

implantação do EF de nove anos, assim como o processo de inclusão das crianças 

de seis anos no 1º ano do EF de nove anos. Tanto que, nos poucos documentos em 

que se fala dos elementos norteadores da prática, eles se referem, mais 

diretamente, a questões ditas “imediatas” para a implantação do EF de nove anos 

nas escolas. Surge, então, a questão: o que é imediato? É atender, não importando 

de que maneira dar-se-á esse atendimento, visto que a Lei “tem de ser cumprida”.  O 

que faz da prática pedagógica um elemento secundário diante de todos os aspectos 

administrativos e burocráticos da implantação desse novo EF. 

Então, após essa análise, chamamos a atenção para esta questão: Quais as 

reais intenções desses elementos voltarem à tona após 14 anos (1996-2013) de 

discussão sobre a possibilidade de ampliação do EF e após oito anos (2005-2013) 

de inclusão obrigatória das crianças de seis anos no EF? Ao aprofundarmos nossa 

análise é possível extrair outros questionamentos, para os quais, de fato, não temos, 

ainda, respostas palpáveis. 

 
4.3.9 Documentos Orientadores 
 
 

Ao fazer a análise dos dados apresentados no Gráfico 27 que segue, 

percebemos que este traz informações significativas sobre a prática pedagógica, as 

quais merecem destaque nesta análise. 
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Gráfico 27 – Frequência das palavras-chave   
nos documentos orientadores por ano de publicação 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base  

nos documentos oficiais do MEC presentes no Quadro 1 desta pesquisa. 
 
 

 No período de 1996 a 2005, a maioria dos documentos publicados, 

oficialmente, era do tipo Dispositivo Legal. Houve apenas um Documento 

Orientador, As orientações gerais para ampliação do EF de nove anos (2004), que, 

ainda assim, não citava nenhum elemento que fizesse referência à prática 

pedagógica. 

O gráfico 27 anterior mostra que foi somente a partir de 2006, ano em que a 

implantação do EF de nove anos tornou-se obrigatória (Lei 11.274/06), que os 

Documentos Orientadores passaram a ser publicados mais intensamente e a tratar 

das questões sobre a prática pedagógica. Vale aqui relembrar que, em 2005, com a 

Lei 11.114, tornou-se obrigatória a inclusão das crianças de seis anos no EF. 

Portanto, antes da própria implantação do EF de nove anos em todas as escolas, as 

crianças de seis anos já começaram a ser inseridas no EF, que ainda tinha a 

estrutura de oito anos de duração. Dessa forma, provavelmente, essas crianças 

foram agrupadas nas 1as séries do antigo EF de oito anos, que atendiam alunos com 

sete anos de idade completos. Assim, foi somente após a inclusão das crianças de 
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seis anos que os documentos orientadores passaram a discutir sobre os elementos 

norteadores da prática pedagógica para a Educação Básica.  

Em 2007, os termos referentes à prática permanecem fazendo parte dos 

Documentos Orientadores, uns com mais e outros com menos frequência, sendo o 

mais frequente o termo currículo, tanto que a prática pedagógica, a metodologia e o 

material quase não aparecem nesse ano. Já em 2008, não houve publicação de 

Documentos Orientadores. 

Em 2009 e 2010, como já comentado anteriormente, foi o período de 

finalização do prazo legal para a implantação do EF de nove anos. Dessa forma, os 

termos relacionados à prática pedagógica voltam a aparecer, mas o que nos intriga 

é que desde 2006, quando começaram as publicações de orientações para o EF de 

nove anos, não se falou em metodologia para o ensino das crianças que seriam 

atendidas nesse novo EF. É importante ressaltar que, em 2010, nem mesmo a 

prática pedagógica foi citada nos Documentos Orientadores, o que não significa que 

as dúvidas sobre todo esse processo foram sanadas, ou mesmo, que todas as 

crianças de seis anos estão muito bem incluídas e atendidas no 1º ano do EF. 

No geral, observamos que os elementos norteadores da prática pedagógica 

são abordados em um determinado ano e em outros nem aparecem nesses 

documentos, como, por exemplo, a metodologia e a prática pedagógica, já, aqui, 

citadas. Assim, o que percebemos é uma abordagem fragmentada e seletiva das 

questões pedagógicas. Fragmentada porque não se tem uma continuidade na 

elaboração e na organização desses documentos ao longo do período estudado, e 

seletiva porque nos remete que a cada ano são selecionados alguns elementos para 

“representarem” as discussões acerca da prática, o que não possibilita uma 

organização que contemple as reais necessidades e as especificidades das crianças 

que estão sendo atendidas no 1º ano do EF de nove anos. De 2005 a 2013, 8 anos 

se passaram após o processo de inclusão obrigatória, porém muitas dúvidas ainda 

existem sobre o que e como ensinar para as crianças de seis anos de idade no 1º 

ano do EF. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração e a inclusão 

das crianças de seis anos nesse nível da educação trouxe uma avalanche de 

indagações sobre a prática pedagógica para o 1º ano. Percebendo a necessidade de 

compreender um pouco mais sobre essa prática pedagógica, a presente pesquisa 

teve como objetivo identificar o que os documentos oficiais do MEC indicam para a 

prática pedagógica no 1º ano do Ensino Fundamental de nove anos. 

 Os Dispositivos legais são claros quanto à obrigatoriedade da inclusão das 

crianças de seis anos no EF, a partir da Lei 11.114/2005 e da ampliação do ensino 

fundamental para nove anos de duração (Lei 11.274/2006). A sequência de 

aprovação dessas leis, conforme dados desta pesquisa, ocorreu inversamente, ou 

seja, primeiro ocorreu a inclusão das crianças um ano mais cedo, em 2005, e 

somente depois a ampliação do EF, em 2006. Essa inclusão antecipada das 

crianças no EF trouxe muitas dúvidas sobre a idade correta para ingresso, a 

série/ano e a matrícula obrigatória dessas crianças nessa etapa de ensino.  

Assim, surgem alguns questionamentos: como essas crianças foram 

atendidas ao longo desse período (2005 a 2010)? Em que se baseou a prática 

pedagógica desenvolvida com essas crianças? Já que, até o final do período 

contemplado nesta pesquisa, não se tinha informação sobre a construção de um 

novo currículo para o EF de nove anos.  

Nos Dispositivos legais, foi demonstrado, ainda, que as questões 

operacionais do EF de nove anos são tratadas com maior relevância em detrimento 

às questões pedagógicas e metodológicas do ensino. Esses documentos legais do 

MEC, portanto, não contemplam a prática pedagógica ou quaisquer outros 

elementos que se reportem a ela, significativamente, ou, ainda, quando são 

apresentados, é mais no aspecto administrativo e operacional para o EF.  

Mesmo que esses documentos legais não contemplem os elementos que se 

reportam à prática, há a necessidade de estabelecerem-se indicativos que 

possibilitem a construção de uma prática pedagógica para o EF de nove anos. Tais 

indicativos seriam: o conteúdo, já que este indica os saberes escolares; a 

metodologia, indicando os princípios de como o conteúdo será abordado; os 

materiais, o espaço e o tempo, que determinam onde e em que momento essa 

prática pedagógica será desenvolvida. 
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A LDB (1996), lei que rege a Educação nacional, trata de maneira pouco 

significativa o currículo escolar, indicando um conceito que esta aquém do que esse 

elemento representa para a educação. Entretanto, para uma lei desse porte, é muito 

difícil comtemplar os elementos que constituem a prática pedagógica com 

objetividade e precisão. O necessário seriam orientações palpáveis que norteassem 

a construção da prática pedagógica para o EF. 

 Os dispositivos legais até trazem alguns questionamentos pertinentes sobre o 

atendimento das crianças de seis anos de idade no EF, porém esses 

questionamentos servem apenas como base para as orientações operacionais de 

implantação do EF de nove anos. Nesses documentos, é indicado, ainda, que há 

uma necessidade imediata de se compatibilizar a oferta do EF de nove anos a uma 

proposta pedagógica apropriada para o atendimento das crianças de seis anos. Mas 

esses documentos não apresentam os indicativos, já citados anteriormente, que 

possam contribuir para a construção dessa nova proposta pedagógica. 

Apesar de alguns documentos legais serem construídos para tirar dúvidas 

sobre os aspectos que se reportam à prática pedagógica, eles não falam, 

claramente, dos elementos que compõem essa prática. Dessa forma, torna-se 

incoerente discutir sobre a prática pedagógica sem falar dos elementos que a 

constituem, deixando a desejar quanto ao amparo legal a essas questões, haja vista 

que a ampliação do EF para nove anos implicou em mudanças tanto na estrutura 

organizacional quanto administrativa e pedagógica das escolas. 

 As poucas vezes em que os documentos legais tratam sobre os elementos 

integrantes da prática pedagógica, não fazem qualquer relação entre si, tratando, 

assim, como se fossem elementos independentes, principalmente sem princípios 

indicativos para uma prática que atenda às especificidades das crianças do 1º ano.  

Os dispositivos legais quando se reportam a metodologia de ensino para o 

EF, até dizem o que tem de ser feito, mas em nenhum momento falam como tem de 

ser feito. O que nos remete à seguinte questão: o que de fato está orientando a 

prática pedagógica no 1º ano do EF de nove anos? Aqui não estamos sugerindo que 

a prática pedagógica seja dada como uma “receita” para ser seguida, como já 

comentado em momento anterior, mas estamos falando de uma orientação que 

mostre o caminho a ser trilhado pelos professores, principalmente os que atendem 

esse 1º ano do EF. E, é claro, um caminho que possibilite a utilização dos recursos 

tecnológicos, didáticos, lúdicos, dentre outros, que temos disponíveis, em 
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consonância com as especificidades das “crianças pequenas” e sob os princípios da 

infância. E, ainda, agregada a uma política de financiamento mais eficiente que 

possibilite a melhoria da escola e o uso de materiais adequados, pois, embora não 

tenhamos pesquisado sobre essa política de financiamento, o que vemos é a sua 

aplicação sem um planejamento mais completo, o que nos remete a uma política de 

remediação e não de projeção. 

 Em termos legais, os documentos deixam muitas dúvidas em relação ao que 

ensinar no 1º ano do EF, pois eles trazem informações sobre os três primeiros anos, 

agregados em ciclo de aprendizagem, mas orientam a organização por ano (1º, 2º, 

3º ano), em que cada ano, provavelmente, já possua conteúdos específicos para 

serem ministrados e aprendidos, a exceção do 1º ano. E, aí, nos perguntamos: O 

que essas crianças estão aprendendo nesse 1º ano do EF? Essa é uma questão 

que nos indica o longo caminho a percorrer para chegarmos a respostas concretas. 

 As orientações dadas pelos Dispositivos Legais que, direta ou indiretamente, 

se reportam à prática pedagógica deixam muitas dúvidas em relação à organização 

curricular para o EF de nove anos e limitam o entendimento e a articulação dos 

elementos integrantes da prática pedagógica entre si. Nesses documentos, é 

demonstrado que as orientações sobre as questões operacionais estão acima de 

qualquer outro elemento, inclusive da prática pedagógica. 

 Já os Documentos Orientadores, apresentados nesta pesquisa, indicam, 

claramente, a antecipação do acesso ao EF. As crianças de seis anos passaram a 

integrar essa etapa de ensino de maneira progressiva, ou seja, mesmo sendo 

obrigatória a inclusão dessas crianças no EF desde 2005, ela só aconteceria após 

atendimento total das crianças com sete anos na primeira série do EF. Dessa forma, 

surgem algumas indagações: Por que um ano mais cedo e não ao final do EF? 

Quais as reais intenções de se antecipar a idade de ingresso no EF? Quem são 

essas crianças que agora fazem parte do 1º ano do EF? Nos Documentos 

Orientadores, não há indicativos de elementos que possibilitem respostas a esses 

questionamentos, mas evidencia a necessidade de conhecer mais sobre essas 

crianças. 

 O MEC, por meio dos documentos orientadores, diz-se preocupado com as 

reais intencionalidades do currículo escolar, mas tratou desse assunto somente em 

2007, em meio à implantação do EF de nove anos, e, até o momento, não enfrentou 

a construção de um currículo específico e consistente para o EF de nove anos, ou 
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ao menos a (re)estruturação desse currículo para atender às crianças do 1º ano do 

EF. E, também, não tomou para si a responsabilidade sobre as orientações 

pertinentes à construção de um currículo e de uma prática pedagógica que atenda 

às especificidades do EF de nove anos, já que o currículo para esse novo EF é um 

instrumento que deve ser reorganizado em sua totalidade, por se tratar de um novo 

contexto e uma nova organização curricular. 

 Falar do currículo nos documentos orientadores, em alguns momentos, chega 

a ser contraditório, pois é dada a importância à necessidade de reestruturar-se o 

currículo e a prática pedagógica, mas não tratam dos elementos que os constituem. 

Então, o MEC sustenta que é importante, que é relevante e que há a necessidade 

dessa reestruturação, mas não trata do tema de maneira clara, objetiva e integrada, 

ou seja, o MEC não enfrenta o “problema”. Chamamos assim porque, de fato, 

tornou-se um problema, visto que o MEC não assume a responsabilidade de orientar 

a prática pedagógica e a (re)construção desse currículo, e, também, não dispõe de 

um financiamento eficaz que garanta a qualidade e a disponibilidade de recursos 

materiais, infraestruturas adequadas, dentre outros, e de uma política que possibilite 

o planejamento e não os remendos na educação. 

 A prática pedagógica para o 1º ano deve ter como base o brincar, mas os 

Documentos Orientadores não trazem elementos que possam contribuir para o 

processo de aprendizagem por meio de brincadeiras específicas para o 1º ano. 

Assim, as orientações, nesses documentos, não devem resumir-se a elencar o que 

fazer, mas também ao como fazer, ou seja, orientar à prática pedagógica no sentido 

de fornecer elementos que torne possível o seu planejamento e o seu 

desenvolvimento na escola. 

 A prática pedagógica, nos documentos orientadores, volta-se, mais 

especificamente, à alfabetização e ao letramento. Essa discussão é pertinente, 

porém a formação no 1º ano do EF não pode ser apenas com foco na alfabetização 

e no letramento, haja vista que ela deve estender-se a outros instrumentos que 

contribuam para a construção da identidade do aluno e possibilite à criança viver sua 

infância, sem sobrecarregá-la com os conteúdos formais do ensino e práticas 

escolarizantes. 

 A discussão sobre a prática pedagógica aparece em momentos pontuais, ou 

seja, no início e no final do processo de implantação do EF de nove anos. Após 

esses dois momentos, a prática deixa de ser citada nos documentos do MEC, o que 
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nos faz pensar que a prática pedagógica chegou ao seu ápice de organização e 

orientação por parte desse Ministério. Percebemos que existem muitas dúvidas 

referentes à prática pedagógica, que não foi apresentada como prioridade nos 

documentos do MEC, até porque foi dada maior relevância às questões 

administrativas e operacionais, como já comentado anteriormente, e que ainda estão 

bem evidentes nos documentos do MEC. 

A importância da organização dos espaços para atendimento das crianças no 

1º ano do EF é endossado nos documentos orientadores, mas não são dadas 

quaisquer orientações sobre como esses espaços devem ser organizados. Isso nos 

remete às seguintes questões: Esses espaços estão em consonância com as 

necessidades das crianças de seis anos? Os espaços estão se adaptando às 

crianças ou as crianças estão se adaptando aos espaços? 

As orientações dadas sobre os espaços são pertinentes, mas não esclarecem 

as dúvidas sobre a otimização para utilização desses espaços, e, ainda, deixam 

lacunas quanto à estrutura física do ambiente escolar para atender às crianças do 1º 

ano do EF, já que permitiu e, provavelmente ainda permita o atendimento das 

crianças de seis anos em espaços provisórios da educação infantil. 

 Quanto ao tempo, os documentos orientam que deve ser flexibilizado em 

função do processo de aprendizagem das crianças, mas se essas crianças foram 

inseridas em um EF que obedece a regras e horários específicos e pré-

determinados em função das disciplinas ministradas, as quais, em geral, atendem ao 

toque da campainha, perguntamo-nos: como fazer essa flexibilização do tempo? 

Para essa questão não foram dadas orientações concretas, o que nos remete a 

entender que a organização do tempo não é um assunto primordial nos documentos 

do MEC. 

 Quanto ao conteúdo, sabemos que é necessário a sua reestruturação, não 

somente para o 1º ano, mas para todo o EF. No entanto percebemos que as 

discussões e as orientações sobre esse assunto não são suficientes para orientar a 

seleção e a organização dos conteúdos, pois não se tem definido que conteúdos 

ensinar para o 1º ano. Então é o professor que, por vezes, decide o que ensinar, 

acabando, muitas vezes, fazendo um mix de conteúdos, trazidos tanto da pré-escola 

quanto da antiga 1ª série, ou, ainda, transferindo, simplesmente, o que ensinava na 

pré-escola para o 1º ano do EF – tudo dependerá, provavelmente, da compreensão 

que o professor tem sobre esse 1º ano. 
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 Os Documentos Orientadores dizem-nos, ainda, que a alfabetização e o 

letramento têm de acontecer, mas não deixa claro, para os professores, de que 

maneira dar-se-á esse processo e em que intensidade, ou seja: a criança tem de 

sair do 1º ano alfabetizada e letrada? Ou ela só inicia o processo de alfabetização e 

letramento? Esses são dilemas que podem resultar em prejuízos na formação do 

aluno, já que não se tem orientações precisas sobre a prática pedagógica para o 1º 

ano. 

 A transição da Educação Infantil para o EF é outro aspecto que não foi 

discutido e, muito menos, orientado nos documentos do MEC. Porém não podemos 

deixar de chamar a atenção para este fato, pois, nesse processo, é possível causar 

uma ruptura na formação da criança. Como essa criança muda de ambiente escolar 

muito cedo, aos seis anos, as consequências dessa mudança podem estar 

acontecendo pela falta de orientação, de elementos ou de organização que 

possibilite o contrário.  

 Os Documentos Orientadores, no geral, reforçam, por meio dos elementos 

norteadores da prática pedagógica, o que deve ser feito, mas, como dito 

anteriormente, não dizem como deve ser feito, ou seja, não enfrentam o processo 

metodológico como instrumento primordial para o atendimento eficiente das crianças 

no 1º ano do EF - tanto que o termo metodologia e materiais não tiveram uma 

frequência significativa nos documentos oficiais estudados. Isso nos possibilita 

perguntar: Por que instituições de ensino buscam pelos apostilados para ensinar as 

crianças? Provavelmente, por não terem a certeza do que e de como ensinar as 

crianças do 1º ano. E, ainda, o mais complicado, são as avaliações de larga escala 

que cobram determinados conteúdos que não são obrigatórios de fato, invertendo a 

lógica da avaliação. 

 Por meio da análise cronológica feita sobre a frequência dos elementos 

norteadores da prática pedagógica, foi possível perceber que eles não estão 

presentes, continuamente, ao longo do período estudado (1996-2010), sofrendo 

interrupções e oscilações por diversas vezes, ou aparecendo apenas em momentos 

pontuais, demonstrando uma disparidade na frequência desses elementos. Isso nos 

remete à falta de planejamento e de organização para implantação do EF de nove 

anos, bem como à fragmentação das discussões sobre os elementos que 

constituem a prática pedagógica. Essa consequência pode ser resultado das 

políticas educacionais compensatórias, como a própria Política de implantação do 
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EF de nove anos, que primeiro implantou o novo EF e somente depois foi remediar 

os erros e as falhas do processo. 

 Ainda, por meio da análise interdocumental, foi possível confirmar que o 

currículo não foi, e nem está sendo prioridade no que se refere à reestruturação do 

EF para atender às crianças de seis anos de idade no 1º ano, pois o currículo só foi 

discutido em 2007, após a implantação obrigatória do EF de nove anos, o que de 

fato compromete a organização da prática pedagógica para essa etapa de ensino. 

Esse fato indica que a maneira como o currículo é discutido nos documentos do 

MEC não possibilita a construção de uma prática pedagógica específica para 

atender às crianças de seis anos no EF de nove anos. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o EF de nove anos possuem as 

informações que mais se aproximam do currículo para essa modalidade de ensino, 

porém elas, novamente, orientam sobre o que deve ser feito no EF, mas, 

novamente, não fazem referência ao como deve ser feito. Ou seja, não discutem 

sobre os elementos metodológicos, os conteúdos, os espaços e o tempo na 

perspectiva da prática pedagógica para essa etapa de ensino. 

 Observamos, ainda, que, em determinados momentos do período estudado, 

houve, possivelmente, uma pressão para discutir certos assuntos, ao exemplo do 

espaço e do tempo que foram discutidos somente em 2006 e 2007, período em que 

se iniciou a implantação do EF de nove anos, como já comentado em momento 

anterior. Mesmo em 2005, quando se iniciou, obrigatoriamente, a inclusão das 

crianças de seis anos no EF, não se discutiu a adequação dos espaços e a 

organização do tempo para o atendimento dessas crianças, o que nos indica que, 

provavelmente, o uso dos espaços tem sido pensado para atender a maioria, os 

“alunos grandes”, e somente depois, provavelmente, é orientada a adequação para 

atender as “crianças pequenas”. Porém, quando essa adequação não é possível, 

terão as “crianças pequenas” de se adaptar aos espaços que a escola dispõe? 

No geral, os Dispositivos Legais não discutem a prática pedagógica. Somente 

em 2010, quando se encerrou o prazo legal de implantação do EF, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o EF de nove anos são publicadas. Os elementos 

norteadores da prática aparecem nos documentos, mas insuficientes para indicar a 

construção de uma prática pedagógica para o EF. Isso nos remete a pensar que 

esses documentos (dispositivos legais) não têm como foco as questões relacionadas 

à prática pedagógica, e sim as questões de ordem burocráticas, tanto que, após o 
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ano de 2010, os elementos que constituem a prática não são mais abordados nesse 

tipo de documento. 

 É impressionante como o MEC, por meio dos seus documentos, não se 

envolve com as questões da prática pedagógica para as crianças no EF de nove 

anos. É como se não houvesse interesse ou mesmo a responsabilidade em orientar 

o processo de inclusão e atendimento das crianças no 1º ano do EF. 

 Nos Documentos Orientadores, os dados indicam primeiro se incluiu as 

crianças de seis anos no EF, para depois pensar e discutir a prática pedagógica 

para atender a essas crianças, ou seja, as crianças são recebidas na escola sem 

uma orientação eficiente sobre como trabalhar e o que ensinar a essas crianças.  

O que se teve efetivamente como orientação, nos Documentos Orientadores 

que trataram da prática pedagógica, foram sugestões de trabalhos já desenvolvidos 

na alfabetização e no letramento das crianças de seis anos no 1º ano. Essa foi a 

“dica” mais objetiva para a construção de uma prática para o 1º ano, mas que 

trabalhou no sentido de sugerir práticas bem sucedidas.  

Diante disso, imagine o quanto essas crianças de seis anos, inseridas no EF 

desde 2005, podem ter sido prejudicadas na sua formação, na construção da sua 

identidade e no seu momento de infância, pela falta de um planejamento coerente 

com o novo EF, de um currículo e de uma prática pedagógica que atenda às 

necessidades e contemple às especificidades inerentes à idade dessas crianças. 

Todas essas observações remetem-nos ao imediatismo político e educacional 

imposto no país, cujas leis são criadas com as devidas obrigatoriedades, e as 

escolas cumprem o que está sendo determinado, para somente depois eleger as 

prioridades e, quem sabe, iniciar as adequações físicas, pedagógicas, etc., que 

atendam a criança e garanta o seu direito de acesso à educação, que não se 

resume ao estar na escola, mas permanecer na escola com dignidade. 

Fato é que, após oito anos de inclusão das crianças de seis anos no EF, 

ainda não se tem um conhecimento preciso sobre esse 1º ano do EF. Retomamos, 

então, nossos questionamentos: O que de fato está sendo ensinado a essas 

crianças no 1º ano do EF? Que prática pedagógica está sendo desenvolvida com 

essas crianças?; visto que os documentos oficiais do MEC não sustentam a 

construção de uma prática pedagógica específica para as crianças no 1º ano do EF. 

Para termos elementos que nos indiquem algumas respostas a essas questões, 

precisamos trilhar, ainda, por muitos caminhos, que nos possibilitem um maior 
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debate sobre esse assunto e a compreensão acerca da (re)estruturação do currículo 

e da prática pedagógica, não somente para o 1º ano, mas para todo o Ensino 

Fundamental de nove anos. 
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Apêndice A – Comparação das alterações ocorridas nos artigos da LDB 
 

LDBEN. 9.394/96 LEI 11.114/05 LEI 11.274/06 
Art. 6o - É dever dos pais ou 
responsáveis efetuar a matrícula dos 
menores, a partir dos sete anos de 
idade, no ensino fundamental. 
 

Art. 6o - É dever dos pais ou 
responsáveis efetuar a 
matrícula dos menores, a partir 
dos seis anos de idade, no 
ensino fundamental. (NR) 
 

Art. 6o - .....................(mantido) 
 

Art. 32 – O ensino fundamental, com 
duração mínima de oito anos, 
obrigatório e gratuito na escola 
pública, terá por objetivo a formação 
básica do cidadão mediante: 
................................ 

Art. 32 – O ensino fundamental, 
com duração mínima de oito 
anos, obrigatório e gratuito na 
escola pública, a partir dos seis 
anos, terá por objetivo a 
formação básica do cidadão 
mediante:  (NR) 
 

Art. 32 – O ensino fundamental 
obrigatório, com duração de 9 (nove) 
anos, gratuito na escola pública, 
iniciando-se aos 6 (seis) anos de 
idade, terá por objetivo a formação 
básica do cidadão, mediante: .......... 
(NR) 

Art. 87 – 
§ 2o - O Poder Público deverá 
recensear os educandos no ensino 
fundamental, com especial atenção 
para os grupos de sete a quatorze e 
de quinze a dezesseis anos de idade. 
§ 3° - ...................................... I - 
matricular todos os educandos a partir 
de sete anos de idade e, 
facultativamente, a partir dos seis 
anos, no ensino fundamental. 
 

Art. 87 –-...........(mantido) 
§ 3o - .............................. I – 
matricular todos os educandos 
a partir dos 6 (seis) anos de 
idade no ensino fundamental, 
atendidas as seguintes 
condições no âmbito de cada 
sistema de ensino: 
a) plena observância das 
condições de oferta fixadas por 
esta Lei, no caso de todas as 
redes escolares;  
b) atingimento de taxa líquida 
de escolarização de pelo menos 
95% (noventa e cinco por 
cento) da faixa etária de 07 
(sete) a 14 (quatorze) anos, no 
caso das redes escolares 
públicas; e 
c) não redução média de 
recursos por aluno do ensino 
fundamental na respectiva rede 
pública, resultante da 
incorporação dos alunos de 06 
(seis) anos de idade; 

Art. 87 – 
§ 2o - O Poder Público deverá 
recensear os educandos no ensino 
fundamental, com especial atenção 
para os grupos de seis a quatorze e de 
quinze a dezesseis anos de idade. 
§ 3° - ....................................... I – 
matricular todos os educandos a partir 
de seis anos de idade no ensino 
fundamental.  
a) (REVOGADO) 
b) (REVOGADO)  
c) (REVOGADO) 
 

Fonte: Adaptado pela autora de Brasil (2009). 
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Apêndice B – Documentos orientadores para ampliação do EF de nove anos 
Nº Título Objetivo/conteúdo Ano de 

publicação 
01 Lei 9.394/96 - LDB Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 1996 
02 Ensino fundamental 

de nove anos – 
orientações gerais 

Orientar a nova organização de do ensino fundamental, sua nomenclatura, a 
necessidade de reestruturação; 
Orientar a construção do projeto político pedagógico. 

2004 

03 1º relatório do 
programa 

 Informar sobre as ações desenvolvidas no Programa Ampliação do Ensino 
Fundamental para Nove Anos até julho de 2004; 
Contribuir para a construção do documento Ensino Fundamental de nove anos 
– orientações gerais. 

2004 

04 2º relatório do 
programa 

Relatar a participação da Entidades/Instituições nos encontros para discussão 
sobre a implantação do EF de nove anos. 

2005 

05 Lei nº 11.114 Altera a LDB e torna obrigatória a matrícula das crianças de seis anos de idade 
no Ensino Fundamental. 

2005 

06 Resolução CNE/CEB 
nº3 

Define normas nacionais para a ampliação do Ensino Fundamental para nove 
anos de duração. 

2005 

07 Parecer CNE/CEB nº 
6 

Reexame do Parecer CNE/CEB nº24/2004, que visa o estabelecimento de 
normas nacionais para a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de 
duração. 

2005 

08 Parecer CNE/CEB nº 
18 

Orientações para a matrícula das crianças de seis anos de idade no Ensino 
Fundamental obrigatório, em atendimento à Lei nº 11.114/2005, que altera os 
arts. 6º, 32 e 87 da Lei nº 9.394/96. 

2005 

09 3º relatório do 
programa 

Atualizar as informações sobre o programa; 
Responder as dúvidas e os questionamentos dos sistemas de ensino sobre a 
ampliação do ensino fundamental para nove anos; 
Apresentar informações sobre a idade de ingresso e a nomenclatura adotada 
no novo EF; 

2006 

10 Ensino fundamental 
de nove anos: 
orientações para a 
inclusão da criança de 
seis anos de idade 

Promover orientações pedagógicas e administrativas para a inclusão da criança 
de 6 anos como sujeito de aprendizagem no EF de nove anos; 
Orientar os sistemas de ensino a administrar a transição entre as duas 
estruturas de ensino; 
 

2006 

11 Lei nº 11.274 altera a LDB e amplia o Ensino Fundamental para nove anos de duração, com a 
matrícula de crianças de seis anos de idade e estabelece prazo de implantação, 
pelos sistemas, até 2010. 

2006 

12 Parecer CNE/CEB nº 
36 

Consulta sobre situações relativas à matrícula de crianças de seis anos no 
Ensino Fundamental. 

2006 

13 Parecer CNE/CEB nº 
41 

Consulta sobre interpretação correta das alterações promovidas na Lei nº 
9.394/96 pelas recentes Leis nº 11.114/2005 e nº 11.274/2006. 

2006 

14 Parecer CNE/CEB nº 
45 

Consulta referente à interpretação da Lei Federal nº 11.274/2006, que amplia a 
duração do Ensino Fundamental para nove anos, e quanto à forma de trabalhar 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

2006 

15 Indagações sobre o 
currículo: Currículo e 
desenvolvimento 
humano 

Apresenta reflexões sobre a relação currículo e desenvolvimento humano, 
tendo como base os conhecimentos da Psicologia e outras ciências; 
Discute o currículo e a aquisição do conhecimento, bem como a capacidade do 
ser humano de constituir e ampliar seus próprios conhecimentos por meio da 
construção de conceitos. 

2007 

16 Indagações sobre o 
currículo: Educandos 
e educadores seus 
direitos e o currículo 

Aborda o currículo e os sujeitos da ação educativa, os educandos e os 
educadores; 
Ressalta a importância do trabalho coletivo entre os profissionais da educação 
para o desenvolvimento das atividades; 
Faz crítica ao processo de aprendizagem desenvolvido por competências e 
habilidades 

2007 

17 Indagações sobre o 
currículo: Currículo, 
conhecimento e 
cultura  

Faz uma abordagem sobre questões significativas para o desenvolvimento nas 
escolas; 
Analisa a relação entre concepção de currículo e educação. 

2007 

18 Indagações sobre o 
currículo: Diversidade 
e currículo 

Apresenta uma discussão sobre várias questões abordadas por profissionais da 
educação: que indagações a diversidade traz para o currículo? Como a questão 
da diversidade tem sido pensada nos diferentes espaços sociais, principalmente 
nos movimentos sociais? Como podemos lidar pedagogicamente com a 
diversidade? O que entendemos por diversidade? Que diversidade 
pretendemos que esteja contemplada no currículo das escolas e nas políticas 
de currículo?  

2007 

19 Indagações sobre o 
currículo:  
Currículo e avaliação 

Apresenta a importância da avaliação como processo pedagógico. 
O documento faz referência à responsabilidade coletiva e particular no que se 
refere à avaliação; 
 Traz também considerações sobre a avaliação em diferentes contextos – de 
aprendizagem, institucional, do sistema escolar e auto-avaliação . 

2007 

20 Parecer CNE/CEB nº 
7 

Reexame do Parecer CNE/CEB nº 5/2007, que trata da consulta com base nas 
Leis nº 11.114/2005 e n° 11.274/2006, que se referem ao Ensino Fundamental 
de nove anos e à matrícula obrigatória de crianças de seis anos no Ensino 
Fundamental. 

2007 
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Continuação 
Nº Título Objetivo/conteúdo Ano de 

publicação 
 

21 Parecer CNE/CEB nº 
4 

Reafirma a importância da criação de um novo ensino fundamental, com 
matrícula obrigatória para as crianças a partir dos seis anos completos ou 
a completar até o início do ano letivo. Explicita o ano de 2009 como o 
último período para o planejamento e organização da implementação do 
ensino fundamental de nove anos que deverá ser adotado por todos os 
sistemas de ensino até o ano letivo de 2010. Reitera normas, a saber: o 
redimensionamento da educação infantil; estabelece o 1º ano do ensino 
fundamental como parte integrante de um ciclo de três anos de duração 
denominado “ciclo da infância”. Ressalta os três anos iniciais como um 
período voltado à alfabetização e ao letramento no qual deve ser 
assegurado também o desenvolvimento das diversas expressões e o 
aprendizado das áreas de conhecimento. Destaca princípios essenciais 
para a avaliação. 

2008 

22 Ensino fundamental 
de nove anos: passo a 
passo do processo de 
implantação 

Subsidiar gestores municipais e estaduais, conselhos de educação, 
comunidade escolar e demais órgãos e instituições; 
Apresenta a base legal para ampliação do EF de nove anos; 
Cita onde deverá haver a reorganização administrativa e pedagógica na 
escola para estruturação do EF de nove anos; 
Elenca o papel dos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, das 
Secretarias Estaduais e Municipais; e das Escolas para a implementação 
do EF de nove anos; 
Aborda a Organização Pedagógica, dando ênfase a construção de um 
novo currículo; 
Ressalta a necessidade de construir um Projeto Pedagógico pela escola 
que atenda esse novo EF; 
Apresenta um questionário com perguntas e respostas mais frequentes 
sobre o EF de nove anos. 

2009 

23 A criança de 6 anos, a 
linguagem escrita e o 
ensino fundamental de 
nove anos: 
orientações para o 
trabalho com a 
linguagem escrita em 
turmas de crianças de 
seis anos de idade 

A Parte I – tem como objetivo “situar as discussões acerca do ensino e da 
aprendizagem da linguagem escrita, destacando o acesso a esse objeto 
do conhecimento como um direito da criança ante de completar sete anos 
de idades”; 
A Parte II – apresenta “os textos que discutem os fundamentos teóricos e 
as propostas pedagógicas, considerando algumas das dimensões 
presentes no processo de alfabetização: O letramento; O desenvolvimento 
das habilidades de leitura e escrita de palavras, frases e textos em sala de 
aula; A aquisição do sistema de escrita e o desenvolvimento da 
consciência fonológica; O desenho e a brincadeira – formas de linguagem 
a serem exploradas no processo de alfabetização”; 
A Parte III – “são apresentados e discutidos relatos de trabalhos com a 
linguagem escrita e situações observadas junto a crianças menores de 
sete anos”. 

2009 

24 Parecer CNE/CEB 
nº22 

Diretrizes Operacionais para a implantação do Ensino Fundamental de 9 
(nove) anos 

2009 

25 Parecer CNE/CEB nº 
11  

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) 
anos. 

2010 

26 Resolução CNE/CEB 
nº 7 

Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 
(nove) anos. 

2010 

27 Resolução CNE/CEB 
nº1 

Define Diretrizes Operacionais para a implantação do Ensino Fundamental 
de 9(nove) anos. 

2010 

Fonte: Elaborado pela autora com base no levantamento dos documentos oficiais do MEC  
de 1996 a 2013. 

 


