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Resumo 

A inclusão das crianças de seis anos no ensino fundamental provocou uma série de debates e disputas 
sobre como deve ser o currículo para esse nível de ensino. Esses debates enfatizam o papel que a 
alfabetização deve ter no primeiro ano, a fim de garantir que as crianças aprendam a ler e a escrever 
o quanto antes. Por meio de uma pesquisa que utilizou técnicas etnográficas articuladas à análise de 
discurso de inspiração foucaultiana, este artigo analisa os efeitos que a antecipação da alfabetização 
para seis anos tem no currículo de uma turma de uma escola de Rede Municipal de Belo Horizonte. 
Nesse currículo, operam os dispositivos de infantilidade e de antecipação da alfabetização, que ora 
articulam suas forças, ora vão em direções opostas. Assim, o argumento desenvolvido neste artigo 
é o de que há disputas entre o dispositivo da infantilidade – que atua nesse currículo valorizando 
modos de pensar psico-infantis – e o dispositivo da antecipação da alfabetização – que precisa, para 
se efetivar, apagar algumas marcas infantis, disponibilizando posições de sujeito mais próximas dos 
padrões escolares. 

Palavras-chave: currículo, antecipação da alfabetização, dispositivo de infantilidade. 

 

Abstract 
The inclusion of the children of six years in elementary school caused a series of debates and 
disputes about how should the curriculum for this level of education be. These debates emphasize 
the central role that literacy should have in the first year, in order to ensure that children learn to 
read and write as soon as possible. By means of a survey that used ethnographic techniques 
articulated to discourse analysis of Foucault inspiration, this article analyzes the effects that the 
anticipation of literacy for six years have in the curriculum of a class at a school in Belo Horizonte. 
In this curriculum, the devices of childishness and anticipation of literacy operate either articulating 
their forces or going in opposite directions. Thus, the argument developed in this article is that the 
fact that there are disputes between the childishness device - which operates in this curriculum 
valuing psycho-childish ways of thinking - and the literacy anticipation device,  which, to be 
accomplished, requires the erasing of  some childish marks, offering positions of subject that are 
closer to school standards. 

Keywords: curriculum; early literacy; childishness device.  
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A discussão acerca da alfabetização e do letramento das crianças brasileiras está no cerne 
de alguns dos principais debates contemporâneos sobre a educação no Brasil. Representantes 
políticos defendem que é fundamental garantir a alfabetização das crianças até os oito anos, 
pois, se isso não ocorrer, “todo o processo de aprendizado no futuro fica comprometido”1. 
Documentos oficiais estabelecem que é necessário “alfabetizar todas as crianças, no máximo, 
até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental2”. Organizações não-governamentais 
apontam que “a alfabetização e o letramento são processos longos, mas perfeitamente 
passíveis de serem atingidos em um nível básico após a passagem da criança pela educação 
infantil e pelos anos iniciais do Ensino Fundamental”3. Pactos são estabelecidos para garantir 
“a alfabetização na idade certa”, ou seja, efetivar “que todos os estudantes devem estar 
alfabetizados ao fim do 3º ano do ensino fundamental, aos 8 anos de idade”4.  

A ênfase na necessidade da alfabetização é recorrente na história da educação brasileira, 
como evidenciam diferentes legislações educacionais5. Porém, essa discussão ganhou novo 
fôlego com a inclusão das crianças de seis anos no Ensino Fundamental. Determinada pela 
Lei 11.114 de 16 de maio de 20056 e consolidada com a Lei 11.274 de seis de fevereiro de 
20067, a criação de mais um ano para o ensino fundamental apresentou para os/as 
professores/as, gestores/as e familiares das crianças uma série de questões, entre as quais se 
destaca o papel da alfabetização e do letramento nessa etapa do ensino. Afinal, se um dos 
objetivos buscados com mais afinco pela educação brasileira atual refere-se à alfabetização 
das crianças até os oito anos, seria necessário “assegurar a todas as crianças um tempo mais 
longo de convívio escolar e maiores oportunidades de aprender [...] especialmente, maior 
tempo para a aprendizagem da alfabetização e do letramento das crianças de seis anos de 
idade” (DANTAS; MACIEL, 2010, p. 160).  

O debate sobre o lugar que as práticas de alfabetização e letramento devem ocupar no 
primeiro ano do ensino fundamental envolve certamente uma decisão sobre o currículo. Está 
em discussão aí o mote central desse campo: “qual conhecimento deve ser ensinado?” 
(SILVA, 2001, p. 14). Isso fica evidente, inclusive, nos documentos que norteiam a inserção 
das crianças de seis anos no Ensino Fundamental. Neles, afirma-se a necessidade de romper 
com o modelo curricular disciplinar e construir novos padrões de qualidade, pois “um novo 
Ensino Fundamental requer um currículo novo” (BRASIL, 2009, p. 14). Define-se, também, 
que “a escola deve assegurar um currículo adequado às novas exigências de aprendizagens 
dessas crianças” (BRASIL, 2009, p. 23).  

É sobre o efeito desse debate e dessa demanda por mudança no currículo para esse “novo 
ensino fundamental” que trata este artigo. Para isso, tomamos como objeto de estudo um 
currículo de uma turma de primeiro ano de uma escola de ensino fundamental da Rede 
Municipal de Belo Horizonte (RMBH). Ao longo de 2013, foi realizada nessa turma uma 
pesquisa que uniu técnicas etnográficas à análise de discurso de inspiração foucaultiana para 
investigar os efeitos que a antecipação da alfabetização para seis anos teve nesse currículo. 
Currículo é aqui entendido como “um discurso que, ao corporificar narrativas particulares 
sobre o indivíduo e a sociedade, nos constitui como sujeitos” (SILVA, 1995, p. 195). Por ser 
um espaço por excelência de experimentações, vivências e práticas, nele operam dispositivos, 
saberes e conhecimentos que muitas vezes evidenciam conflitos culturais, políticos e 
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discursivos. Saberes e conhecimentos serão, neste artigo, tomados como conceitos distintos. 
O saber refere-se, aqui, ao “conjunto de elementos, formados de maneira regular por uma 
prática discursiva” (FOUCAULT, 1972, p. 220). Já o conhecimento, vincula-se aos 
elementos que são institucionalizados dentro de uma prática discursiva considerada científica 
e que, por isso, adquirem status de verdadeiro.  Fazemos essa distinção por considerar que 
“há saberes que são independentes das ciências” (FOUCAULT, 1972, p. 221). Muitas vezes, 
esses saberes estão presentes no currículo escolar, orientando as ações desenvolvidas, ao 
mesmo tempo em que disponibilizam diferentes modos de ser, estar e viver para os/as 
envolvidos/as no processo de ensino-aprendizagem. O currículo articula, então, dispositivos, 
conhecimentos, saberes e práticas que atuam na produção de posições de sujeito 
disponibilizadas para aqueles/as que o vivenciam. Sendo assim, o objetivo deste artigo é 
mapear e analisar os saberes, conhecimentos e práticas acionados no currículo do primeiro 
ano do ensino fundamental em sua articulação com dois dispositivos: o da antecipação da 
alfabetização e o da infantilidade. 

Com base nos estudos sobre governo desenvolvidos por Michel Foucault, dispositivo é 
aqui entendido como “um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas” 
(FOUCAULT, 2000, p. 244), com vistas à produção de modos de subjetivação. O dispositivo 
de antecipação da alfabetização, por sua vez, refere-se aos elementos heterogêneos que têm 
sido utilizados para demandar e justificar que a alfabetização das crianças aconteça o quanto 
antes, preferencialmente no primeiro ano do ensino fundamental nas escolas públicas 
brasileiras8. Esse dispositivo tem reorganizado o currículo do primeiro ano, fazendo com que 
nele aconteçam ênfases de alguns saberes e conhecimentos e omissões de outros. Na escola 
em que foi realizada a pesquisa que subsidia este artigo, esse dispositivo ora articula-se, ora 
entra em conflito com o dispositivo de infantilidade, que, desde a Modernidade, tem atuado 
para produzir sujeitos infantis. 

O dispositivo de infantilidade, portanto, refere-se ao conjunto de elementos que 
possibilitou que, a partir do século XVI, os seres nos anos iniciais de vida passassem a ser 
identificados como crianças. Diferentemente de autores/as – como Ariès (1978), por exemplo 
– que consideram que a infância foi “descoberta” na Modernidade, compreende-se aqui que 
ela é “uma instância suscitada e tornada necessária pelo funcionamento do dispositivo de 
infantilidade” (CORAZZA, 2002, p. 79). Trata-se, portanto, de uma produção, mais do que 
uma descoberta; de uma invenção mais do que uma conscientização da sua existência. As 
características que distinguem os/as adultos/as das crianças foram, na perspectiva aqui 
adotada, construídas peça por peça por esse dispositivo, que agiu e continua agindo no 
sentido de diferenciar e de distinguir adultos/as de crianças9. 

No currículo do primeiro ano do ensino fundamental, esses dois dispositivos às vezes se 
articulavam e, às vezes, disputavam espaço. Eles possibilitavam que alguns conhecimentos 
e saberes emergissem, enquanto silenciavam outros; produziam algumas práticas, fazendo 
com que outras fossem consideradas menos válidas; disponibilizavam certos modos de ser 
aluno/a e professora considerados corretos, enquanto faziam com que outros fossem tidos 
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como inadequados. Isso não se dava sem disputas e relações de poder, que davam a esse 
currículo características peculiares. Nesse sentido, ao investigar o currículo, procuramos 
analisar que relações de poder se estabeleciam entre os saberes e conhecimentos. Buscamos 
também analisar como os saberes e conhecimentos eram acionados para construir certas 
relações de poder, já que “o poder produz saber [pois] não há relação de poder sem 
constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao 
mesmo tempo relações de poder” (FOUCAULT, 1999, p. 27).  

O argumento desenvolvido neste artigo é o de que há disputas entre o dispositivo da 
infantilidade – que atua nesse currículo valorizando modos de pensar psico-infantis – e o 
dispositivo da antecipação da alfabetização, que precisa, para se efetivar, apagar algumas 
marcas infantis, disponibilizando posições de sujeito mais próximas dos padrões escolares. 
Isso se faz por meio da organização e implementação de práticas de alfabetização que 
valorizam os conhecimentos da psicogênese da língua escrita e desqualificam saberes 
advindos dos métodos de alfabetização. Ao mesmo tempo, isso também é feito pela inclusão 
na escola dos saberes de uso social, particularmente aqueles vinculados ao letramento e às 
diferentes disciplinas escolares. Para mostrar como se dá esse processo de disputa e, às vezes, 
de articulação, este artigo está dividido em duas partes. Na primeira, mostramos como atuam 
os conhecimentos psi nesse currículo e os efeitos que eles têm nos modos de ser infantil. 
Destacamos que esses conhecimentos produzem práticas constantes de avaliação das 
crianças que definem certos modos de pensar como corretos e criam espaços de confinamento 
para aqueles/as que não agem de acordo com os modos de pensar psicoinfantis. Na segunda 
parte, mostramos como os saberes e conhecimentos de uso social são incorporados ao 
currículo do primeiro ano, ora articulando-se, ora entrando em conflito com o dispositivo de 
antecipação da alfabetização. Nessa parte, mostramos como os conhecimentos relativos ao 
letramento, à Matemática, às Ciências Naturais e à Geo-História se articulam e disputam 
espaço entre si para produzir um/a infantil que deve usar o saber escolar para a vida, mas que 
não necessariamente deve trazer o seu saber da vida para a escola. A articulação desses 
diversos conhecimentos, saberes e práticas produz, solidifica e reconfigura as relações de 
poder em que os/as infantis estão inseridos/as no primeiro ano do ensino fundamental.  

 
Os conhecimentos psi, os saberes sobre leitura e modos de pensar infantil: 
tensões e articulações no currículo 

 
Entre os diferentes conhecimentos que emergem no currículo do primeiro ano do ensino 

fundamental, os conhecimentos psi, particularmente aqueles relativos à psicogênese da 
língua escrita, têm bastante destaque. Esses conhecimentos – que gozam de status de 
científico nas práticas de alfabetização – têm “uma importância particular em relação aos 
agenciamentos contemporâneos de subjetivação” (ROSE, 2001, p. 146). Afinal, muitas 
práticas são hoje orientadas por esse campo de conhecimento10. No caso específico do 
currículo investigado, os conhecimentos psi instituem práticas e modos de se relacionar no 
currículo, constituindo-se no principal elemento constitutivo das práticas de alfabetização. 
Pode-se afirmar que, no diagrama de forças que compõem esse currículo, os conhecimentos 
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psi se sobressaem, estabelecendo relações de saber-poder com outros conhecimentos e 
saberes e instituindo modos de ser para docentes e alunos/as. 

Os conhecimentos psi se fizeram presentes logo na primeira semana de aula, quando 
foram utilizados para identificar como os/as alunos/as “pensavam a respeito da língua 
escrita” (Diário de campo, 16/05/2013)11. Para isso, foi feito um diagnóstico de escrita com 
as crianças da turma. Com base nesse diagnóstico, os/as 26 alunos/as foram classificados/as 
conforme os níveis de escrita propostos pela psicogênese da língua escrita. Assim, uma 
criança foi nomeada como alfabética, o que segundo os conhecimentos da psicogênese 
significava que ela utilizava letras para representar fonemas de acordo com as convenções da 
Língua Portuguesa (MORAIS, 2012) ou, em outras palavras, significava que ela era 
alfabetizada. Três crianças foram nomeadas como silábicas, ou seja, utilizavam uma letra 
para cada sílaba escutada (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985). As demais (22 crianças) 
foram consideradas como pré-silábicas, o que significa que elas não realizavam relações entre 
os sons da fala e a escrita das palavras (MORAIS, 2012). Ao longo de todo o ano, as crianças 
eram avaliadas para verificar em que nível de escrita se encontravam, considerando que o 
objetivo final era garantir que todas chegassem ao nível alfabético.  

Os conhecimentos da psicogênese da língua escrita serviam para normatizar as crianças 
na turma investigada. Eles definiam como elas deveriam se comportar na “fila” de 
desenvolvimento. Esperava-se que, ao longo do ano, eles/as desenvolvessem habilidades e 
percepções que as fizessem chegar até o nível alfabético, passando necessariamente por todas 
as etapas. O nível alfabético era a norma que deveria ser atingida pelas crianças. Ser 
alfabético/a, portanto, era a meta perseguida por esse currículo. As crianças eram inseridas 
em determinadas relações de poder que faziam com que fossem classificadas e categorizadas 
conforme esse conhecimento que tinha primazia no currículo.   

Diante da diversidade que caracteriza as múltiplas formas de viver a infância, o 
conhecimento psi servia para homogeneizar as crianças, ao menos no que concerne ao seu 
desenvolvimento quanto à escrita. Se muitos/as autores/as têm mostrado que a estatística e 
os números são utilizados para padronizar modos distintos de aprendizagem (POPKEWITZ, 
2013; TRAVERSINI, 2013), no currículo investigado eram os conhecimentos da psicogênese 
da escrita que serviam para isso. Eram esses conhecimentos que permitiam fazer 
equivalências, estabelecer normas e colocar crianças com escritas tão diversas como as que 
apresentamos a seguir em um mesmo grupo. 
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Figura 1: Escritas espontâneas de duas crianças da turma pesquisada. 
 
Conforme o conhecimento da psicogênese da língua escrita que opera no currículo 

investigado, as duas crianças são crianças alfabéticas. Ainda que as respostas produzidas para 
a pergunta: “o que eu aprendi nesse ano?” sejam muito diferentes, esse conhecimento permite 
equalizá-las e estabelecer que ambas chegaram à meta daquele currículo. Se somente o 
conhecimento dito científico da psicogênese fosse considerado para julgar as crianças, elas 
estariam no mesmo nível. Porém, o diagrama das práticas curriculares no primeiro ano do 
ensino fundamental não se constitui apenas desse conhecimento. Ele engloba outros saberes 
que, ainda que gozando de menor prestígio, estão naquele currículo, criando tensões, 
estabelecendo relações de poder e fazendo circular outros significados no currículo. Dessa 
forma, para diferenciar as crianças que haviam sido homegeneizadas pela psicogênese, é 
acionado no currículo investigado um saber sobre leitura12.  

Se os conhecimentos da psicogênese acionados nesse currículo “explicam” como as 
crianças escrevem – e, nesse processo, criam as crianças que aparentemente descrevem – 
esse saber categoriza as crianças com relação à leitura. Assim, além da prática de pedir que 
as crianças escrevessem espontaneamente, havia também momentos em que elas eram 
convidadas a ler para a docente. Nesse momento, eram acionadas categorias específicas para 
falar desses processos de leitura. As crianças eram classificadas como as que: liam 
fluentemente, liam silabando, liam somente palavras e não liam (diário de campo, 
06/07/2013). “Tomar a leitura” é uma prática comum nos diferentes métodos de 
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alfabetização. Durante muito tempo, ela foi utilizada para avaliar os/as alunos/as, sem que 
os/as mesmos/as soubessem que estariam sendo avaliados/as. Ela também foi considerada 
como uma prática que desvinculava a leitura de seu uso social. Por isso, foi intensamente 
criticada já que estava inserida em um “pedagogismo improfícuo, a partir do qual se tende a 
crer em soluções estratégicas desvinculadas de um caráter sócio-histórico mais amplo” 
(CASSANO, 2013, p. 77). Apesar disso, ela é acionada no currículo investigado para 
diferenciar as crianças que são igualadas pelo conhecimento da psicogênese. Criam-se, 
assim, duas práticas avaliativas distintas, que articulam saberes e conhecimentos diversos, 
mas que atuam no processo de produção de modos de narrar as crianças que frequentam o 
primeiro ano do ensino fundamental. 

O modo como a leitura é “tomada” na sala investigada diferencia-se daquele que vem 
sendo indicado por algumas práticas pedagógicas que pretendem quantificar o número de 
palavras lidas13. O critério ali poderia ser considerado como mais pessoal, uma vez que não 
se baseava em padrões previamente estabelecidos. Talvez por essa característica, as práticas 
de leitura serviam mais facilmente para distinguir as crianças e, ainda que não fossem tidas 
como científicas, nem divulgadas por escrito nos boletins dos/as alunos/as, eram utilizados 
amplamente nesse currículo. Dessa forma, os modos de classificação das crianças segundo 
os conhecimentos psi eram complexificados pelos saberes advindos da categorização de 
leitura feita nesse currículo. 

Cabe registrar, todavia, que tanto o conhecimento da psicogênese como o saber da leitura 
inserem as crianças em uma prática de avaliação constante. Isso era particularmente forte 
no que se refere aos conhecimentos psicogenéticos que criavam a prática de 
acompanhamento semanal do progresso infantil, por meio da verificação de como elas 
estavam pensando sobre a escrita. Para isso, ditados e auto ditados eram realizados 
constantemente, visando ao controle dos modos infantis de pensar sobre a escrita. Esse 
processo de avaliação gerava registros que consistiam na produção de um saber sobre as 
crianças. Produzia-se um saber que visava ao controle do pensamento infantil segundo os 
padrões estabelecidos pela psicogênese da língua escrita. Assim, ao se afirmar que “Evellyn 
Rezende14 está na hipótese pré-silábica da escrita” ou ao se dizer que “Brenda avançou no 
processo de escrita e encontra-se na hipótese silábica-alfabética”15, estão sendo definidas 
posições a serem ocupadas por essas crianças. Esses modos de nomear os/as infantis eram 
utilizados tanto para direcionar o processo de aprendizagem na sala de aula, como para 
ensinar determinados comportamentos e padrões esperados na escola de ensino fundamental. 
O currículo – ao acionar os conhecimentos psi e os saberes sobre leitura – produz posições 
de sujeito a serem ocupadas por essas crianças. Pré-silábicas, silábicas, silábico-alfabéticas, 
alfabéticas, fluentes ou não em leitura são algumas das marcas que o currículo produz nos 
sujeitos infantis que estão frequentando o primeiro ano do ensino fundamental.  

O currículo atua, assim, na produção de sujeitos diferenciados. Durante os ditados, por 
exemplo, esperava-se que as crianças demonstrassem que já sabiam, assumindo as posições 
de sujeito demandadas e produzidas pelo conhecimento da psicogênese: pré-silábicas, 
silábicas, silábico-alfabéticas, alfabéticas. Um dos ensinamentos disponibilizados na prática 
do ditado referia-se a “escrever como se pensa”, pois o objetivo maior da prática não era o 
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erro ou o acerto, mas entender como a criança estava se apropriando da linguagem escrita. 
Dessa maneira, quando uma aluna alega que não sabe escrever uma das palavras do auto 
ditado, é orientada a “escrever só os que sabe” (Diário de campo, 24/09/2013). Se um aluno 
fica triste por ter errado todas as palavras, é consolado dizendo-se que o que ele fez “Não 
está errado. É o jeito que você sabe” (Diário de campo, 13/08/2013). Ou quando os/as colegas 
reclamam da lentidão de uma colega, afirma-se que “cada um tem um tempo de 
aprendizagem” (Diário de campo, 20/04/2013). Para ser o sujeito infantil demandado pelo 
conhecimento psi era preciso ter determinadas posturas ante às práticas disponibilizadas 
nesse currículo. Nesse caso específico, era preciso aprender a escrever como se pensa para, 
gradativamente, chegar ao modo de escrever alfabético.  

A docente também precisava, segundo o conhecimento psi que opera naquele currículo, 
proporcionar as práticas de alfabetização inspiradas nesse conhecimento, bem como 
direcionar as crianças no seu processo de aquisição da escrita. Assumia, assim, a posição de 
sujeito condutora, já que ela precisava mediar as práticas e fazer emergir a criança que pensa 
conforme os padrões psi. O currículo – entendido aqui como “prática subjetivadora” 
(CORAZZA, 2001) – ensina não somente como as crianças devem se comportar, mas 
também como deve agir uma professora que disponibiliza práticas inspiradas nos 
conhecimentos psi. 

No decorrer dos ditados, era preciso pensar sobre a escrita, mas não era permitido dar as 
respostas em voz alta, pois o que se queria era “ver se o colega sabe sem dar dica. Você está 
dando dica” (Diário de campo, 25/04/2013). Para garantir que cada criança se expresse, em 
outra situação, chama-se a atenção de Yasmin porque ela falou uma resposta para Adryan, 
nesses termos: “se você o ajudar, a professora não vai saber o que ele não sabe. A boa 
professora é a que conta tudo e não deixa o menino pensar?” (Diário de campo, 28/09/2013). 
Articulada à posição de sujeito condutora, a professora assume aqui também a posição de 
quem deixa o outro pensar. Ela solicita também que os/as alunos/as assumam essa posição 
de sujeito. Aqueles/as que não a ocupavam eram repreendidos pela docente. 

A repreensão daqueles/as que falavam quando deviam somente pensar era um dos 
procedimentos que os conhecimentos psi acionavam por meio da prática dos ditados. A 
criança avaliada deveria, ao mesmo tempo, demonstrar seu saber particular e inserir-se nas 
normas adultas do que significa ser avaliado, ou seja, precisavam aprender as regras escolares 
que recriminam a “cola” e a ajuda entre os/as colegas nos momentos de avaliação. É claro 
que, às vezes, até mesmo os/as adultos/as esqueciam dessas normas e ignoravam o fato de 
que era preciso não dar dica alguma durante os ditados. Em certo momento, quando vai 
realizar um ditado, a docente diz, sem querer, que uma determinada palavra “começa com L 
de Leandra” (Diário de campo, 25/04/2013). 

Práticas como as aqui descritas demandam a posição de sujeito criança pensante que, 
refletindo sobre o processo da escrita, pode construir suas próprias hipóteses durante a 
alfabetização. Há uma demarcação do que é ser criança em processo de alfabetização e que 
a diferencia dos/as adultos/as alfabetizados/as. A criança alfabetizanda cria suas hipóteses 
sobre a escrita e essas hipóteses devem ser respeitadas para que se chegue ao processo de 
escrita convencional. Esse é um dos efeitos do dispositivo de infantilidade no currículo do 
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primeiro ano, que demarca o/a infantil com os conhecimentos da psicogênese, distinguindo-
o dos/as adultos/as alfabetizados/as. Porém, para aprender a ler e a escrever na escola aos 
seis anos, é preciso também negar algumas características tidas como infantis, como a 
espontaneidade, e aprender a comportar-se conforme as regras escolares. Nesse currículo, 
estimula-se o pensar sobre a escrita (que seria característico de cada criança e efeito do 
dispositivo que tem diferenciado crianças de adultos/as), mas estabelecem-se alguns padrões 
de comportamento para esse modo de raciocínio a fim de atingir a meta desse currículo que 
corresponde à alfabetização ao final do primeiro ano. Há, assim, um conflito entre esses dois 
dispositivos no currículo do primeiro ano do ensino fundamental, que faz com que 
conhecimentos e saberes diversificados sejam acionados, estabelecendo relações de poder 
entre eles e demandando posições de sujeito diversas. 

O conhecimento psi também se articulava ao dispositivo de infantilidade e juntos 
atuavam na constituição de outras práticas a serem realizadas com as crianças no currículo 
do primeiro ano do ensino fundamental. A prática de pensar nas palavras para escrevê-las, 
também era realizada cotidianamente na sala de aula, por meio da escrita de parlendas ou 
músicas infantis. De modo geral, tendo em vista a importância das práticas de alfabetização 
no currículo investigado, a primeira atividade realizada na sala de aula era alguma relativa à 
Língua Portuguesa e, na maior parte das vezes, ela se referia à escrita de algum pequeno texto 
rimado no qual cada criança deveria pensar uma palavra para escrevê-la e, em seguida, todas 
deveriam copiar a parlenda no caderno e ilustrá-la. Ao longo das observações, foram escritas 
37 parlendas. A seleção de parlendas como gênero prioritário para o ensino da escrita pode 
ser associada ao dispositivo de infantilidade. Afinal, as parlendas são consideradas “parte da 
cultura do brincar infantil” (MORAIS, 2012, p. 93) e, por isso, despertariam o interesse das 
crianças em processo de alfabetização.  

Tendo em vista que muitos discursos têm apontado que as crianças têm deixado de lado 
essa “cultura do brincar”, “é preciso que aquelas cantigas que antigamente acompanhavam 
as brincadeiras das crianças na rua tenham hoje seu espaço garantido nas escolas que passam 
assim a cumprir a importante função de transmiti-las a cada nova geração” (ALMEIDA, 
2000, contracapa do livro “Quem canta seus males espanta”16). As parlendas servem, na 
escola, para garantir um dos elementos do dispositivo de infantilidade, articulando-o ao 
dispositivo de antecipação da alfabetização. Servem também para que conhecimentos da 
cultura infantil estejam presentes nesse currículo. Se o currículo tem sido criticado por ser 
adultocêntrico (SANTOMÉ, 1995), parece haver, na articulação entre esses dois dispositivos, 
uma tentativa de trazer a cultura infantil para o contexto escolar. Isso, porém, é feito de 
maneira a introduzir essa cultura nas práticas escolares que visam à alfabetização. Há um 
processo em que, ao mesmo tempo, valoriza-se essa cultura, desde que ela sirva para atingir 
a meta principal do currículo. Mais uma vez, a hierarquia entre os saberes e conhecimentos 
escolares que faz com que, no currículo investigado, aqueles relativos à alfabetização estejam 
no topo, parece prevalecer nas práticas investigadas. 

Nem sempre, todavia, essas práticas atingem o que se espera e as crianças parecem não 
operar com as normas estabelecidas. Na escrita da parlenda “Serra, serra, serrador”, a 
professora ensina explicitamente que algumas palavras se repetem e que as crianças podem 
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olhar como ela já foi escrita para escrever a palavra seguinte. Quando ela pede para que Karen 
dite como se escreve “Serra”, a menina não consegue. Mesmo com a orientação de que ela 
procure onde está a palavra para falar as letras, ela não faz aquilo que se espera conforme os 
conhecimentos da psicogênese. Para esses/as alunos/as que não agem de acordo com o que 
se espera segundo os conhecimentos psi, são criadas o que Moreira (2010) com base em 
Popkewitz chama de práticas de confinamento: práticas que separam aqueles/as que não 
aprendem conforme o esperado, com o objetivo de fazer com que eles/as tenham acesso a 
determinados saberes e conhecimentos que façam com que eles/as sejam inseridos na lógica 
escolar. Funcionam, portanto, como um espaço que atua excluindo as crianças de 
determinadas práticas e incluindo-as em outras situações para que aprendam conforme o 
esperado. 

No currículo pesquisado, essas práticas aconteciam duas vezes por semana. Dessa 
maneira, as quatro crianças que eram consideradas pré-silábicas ou silábicas após o mês de 
setembro passaram a ser atendidas pela professora no horário de Educação Física17.Opera-se 
aí uma hierarquização nas disciplinas escolares que faz com que ser alfabetizado/a seja mais 
importante do que participar das aulas de Educação Física. Cria-se, nesse currículo, um 
espaço de confinamento no qual as crianças consideradas “atrasadas” no processo de 
desenvolvimento precisam ficar separadas para se alfabetizar. Há, nesse currículo, um 
controle intensivo a fim de garantir que todas passem pelos estágios de desenvolvimento 
infantil. Com a ideia de que nenhuma criança pode ser “deixada para trás” nesse currículo, 
criam-se práticas nas quais “a criança diferente deve ser resgatada e salva de seus espaços 
impróprios para viver” (POPKEWITZ, 2013, p. 103). Ao fazer isso, constrói-se um processo 
de ajuda para que essas crianças que estão fora da norma estabelecida no currículo tenham a 
“oportunidade” de se integrar à lógica escolar. Porém, cabe ressaltar que, de modo geral, “as 
linguagens de ‘ajuda’ às crianças incorporavam formas de raciocínio sobre elas, o ensino e 
que o próprio raciocínio era o problema” (POPKEWITZ, 2001, p. 9). Assim, não é o currículo 
escolar que é visto como tendo um “problema”. Não se questionam os saberes e 
conhecimentos que definem que seis anos é a idade para se alfabetizar, mas sim os modos 
como as crianças pensam, seus conceitos e suas construções acerca da língua. 

Nesse espaço de confinamento, acionam-se os conhecimentos psi, mas também outros 
saberes. Se nas práticas realizadas todos os dias esses conhecimentos funcionam como 
organizadores do currículo, no espaço de confinamento outros saberes que levam a outras 
práticas no currículo são acionados. Um saber que é considerado fundamental para aqueles/as 
que não aprenderam nas práticas desenvolvidas com base nos conhecimentos psi refere-se a 
nomear as letras. Esse saber leva a práticas como colorir as letras que faltam no alfabeto, 
riscar as letras do seu próprio nome ou de nomes de personagens de contos de fadas em um 
conjunto aleatório de letras, substituir desenhos por letras pré-estabelecidas, completar a letra 
que vem antes e a que vem depois na ordem alfabética. Há também atividades com algumas 
sílabas específicas, como a que segue: 
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Imagem 2: Atividade da apostila produzida para ser usada no “Reforço”. 
 
Exercícios como esse parecem ter alguma aproximação com aqueles dos métodos 

silábicos. Parece existir no material produzido especificamente para as crianças que estão no 
“reforço” um pressuposto de que somente a reflexão sobre a língua não é suficiente para 
alfabetizá-las. Elas também precisam realizar atividades que façam conexões mais explícitas 
entre letras, sílabas e palavras para aprenderem a ler e a escrever. No currículo do espaço de 
confinamento, os conhecimentos psi articulam-se aos saberes dos métodos de alfabetização 
– que pretensamente estariam negando – para produzir uma criança alfabetizada. As relações 
de saber-poder que atuam nesse currículo e que geralmente opõem métodos de alfabetização 
e conhecimentos psi se unem no espaço de confinamento a fim de produzir o/a infantil 
alfabetizado/a. Há um borramento das fronteiras que separam conhecimentos psi dos saberes 
dos métodos de alfabetização. 

Além da articulação entre conhecimentos psi e saberes dos métodos, a presença nos 
momentos de “reforço” é considerada importante para o sucesso na aprendizagem e para a 
saída do espaço de confinamento. Assim, há um controle das crianças que frequentam esse 
espaço para que elas não fujam. Esse controle é feito não somente pela professora, mas 
também pelas próprias crianças. Em determinado momento, Brenda tenta ir para a Educação 
Física quando deveria ficar no “reforço”. Sarah não deixa e a leva para a biblioteca onde 
acontecia essa atividade (Diário de campo, 29/09/2013). Em outra situação, Evellyn Rezende 
questiona porque Maria Clara não estava indo, já que ela também não sabia ler. A professora 
diz que havia esquecido dela e pede que a colega vá buscá-la na quadra (Diário de campo, 
05/10/2013). Em um terceiro momento, Brenda diz para uma das pesquisadoras que não vai 
mais fugir das aulas de reforço porque quer ter apenas “A” no boletim igual à Yasmin (Diário 
de campo, 16/09/2013). Essas atitudes mostram como estar na posição de quem não aprende 
insere as crianças em determinadas relações de poder e controle. Mostra também como o 
saber produzido sobre as crianças, articulado aos conhecimentos da psicogênese da língua 
escrita e saberes dos métodos de alfabetização, serve para que eles/as controlem umas as 
outras e também a si mesmas.  

A partir do momento em que foram feitas as divisões e que foi definido esse espaço de 
confinamento, as crianças passavam a se avaliar e avaliar o outro conforme esses padrões. 
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Um dos efeitos da presença dos conhecimentos psi no currículo refere-se, portanto, a uma 
tendência precoce a distinguir alunos/as bem e mal sucedidos na escola ou, nos termos das 
crianças, quem já sabe e quem não sabe ler. Talvez a preocupação presente em alguns 
estudos com o fato de que “o indesejável fracasso escolar possa estar começando mais cedo” 
(ARELARO; JACOMINI; KLEIN, 2011, p. 46), em função da ampliação do Ensino 
Fundamental esteja ocorrendo nesse currículo, por causa da classificação e categorização 
realizada com as crianças um ano antes. O combate a esse fracasso, por sua vez, também tem 
ocorrido antes e, cabe registrar, que o objetivo de alfabetizar as crianças que participavam 
dessa intervenção foi atingido quase integralmente. Afinal, das 26 crianças da turma, duas 
não estavam alfabetizadas ao final do ano, sendo que quatro frequentaram o reforço desde 
setembro. 

O conhecimento da psicogênese da língua escrita se faz presente no currículo 
investigado, estabelecendo relações de poder-saber e disponibilizando posições de sujeito 
para os/as alunos/as. Contudo, apesar dos esforços para categorizar as crianças, elas escapam 
dessas classificações e deixavam a professora em dúvida sobre em que etapa elas deveriam 
estar. No currículo investigado, o caso mais evidente é o de Evellyn Rezende que em um 
mesmo mês foi categorizada pela professora como pré-silábica, em outro momento como 
silábico-alfabética e em outro como silábica. Muitas vezes, a aluna conseguia escrever e ler 
algumas palavras, o que causava a sensação de que ela era alfabetizada. Porém, em outros 
momentos, ela apresentava escritas consideradas desconexas, com muitas letras, sem vínculo 
com as letras convencionalmente usadas para escrever essas palavras, o que normalmente é 
apresentado como característica de crianças na hipótese pré-silábica. Por causa disso, em 
algumas situações, os conhecimentos da psicogênese da escrita eram questionados nesse 
currículo e afirmava-se que a menina se alfabetizaria sem passar pelos estágios previstos 
(Diário de campo, 28/10/2013). Entretanto, de modo geral, o que se tinha era uma crítica ao 
modo como a aluna aprendia em vez de uma problematização das categorias usadas para 
descrevê-la. Assim, afirmava-se que Evellyn decorava as palavras com muita facilidade e, 
embora não conhecesse a lógica do sistema de escrita, muitas vezes conseguia acertar a 
leitura e a escrita de algumas por causa da memorização. Isso gerava incômodo nesse 
currículo e afirmava-se que ela não devia decorar as palavras, mas sim lê-las.  

Esse saber que a aluna trazia também fazia com que as práticas voltadas para Evellyn 
precisassem ser redirecionadas. Em dada situação, foi solicitado que a aluna lesse a parlenda 
“cai, cai, balão”. Assim que a menina identificou a palavra “cai”, ela começou a ler a parlenda 
toda, colocando o dedo em cada palavra. A docente achou graça da tática usada pela menina 
para burlar o currículo que determina que ela ainda é incapaz de ler, mas afirmou que, para 
ela, “precisava de outras palavras, pois as do universo da alfabetização ela já decorou todas” 
(Diário de campo, 19/11/2013).  

A tática usada pela aluna acontecia porque sua mãe – que era educadora em uma creche 
comunitária da região – tentava alfabetizar a filha em casa, usando atividades do método 
silábico. Com isso, Evellyn decorava as palavras, mesmo sem saber ler e escrever. A 
professora conversou com a mãe inúmeras vezes, pedindo que ela deixasse de fazer essas 
atividades e que passasse a ler histórias para ela em vez de treiná-la com os grupos silábicos. 



CURRÍCULO E RELAÇÕES DE PODER-SABER [...] 
 

 
781 

Percebe-se, assim, como os saberes dos métodos de alfabetização ocupam um lugar de 
disputa nesse currículo. Se, por um lado, atividades que se assemelham às desses métodos 
são utilizadas com as crianças no “reforço”, por outro, essas mesmas atividades são negadas 
quando vêm das famílias.  Isso evidencia como currículo é também um território de disputas 
e conflitos (SILVA, 2001). Na situação de planejamento das atividades, eles eram 
considerados úteis e necessários. Porém, na situação aqui descrita, esses saberes eram 
“sujeitados”, ou seja, eram “desqualificados como saberes não conceituais, como saberes 
insuficientemente elaborados” (FOUCAULT, 2005, p.12). Eles eram demarcados como 
pertencentes a um momento histórico em que não havia ainda uma teorização científica sobre 
a alfabetização, como ocorreu com a psicogênese da escrita (SOARES, 2010). Porém, cabe 
perguntar “sobre a ambição de poder que a pretensão de ser uma ciência traz consigo” 
(FOUCAULT, 2005, p. 15). Nesse sentido, inspirada por uma perspectiva genealógica de 
análise, seria importante tentarmos entender a que objetivos serve, em um currículo do 
primeiro ano do ensino fundamental, desqualificar saberes advindos de certas práticas da 
alfabetização e inserir os/as alunos/as e docentes em uma perspectiva de origem psicológica. 

Um primeiro questionamento advindo dessa ideia refere-se a uma desqualificação da 
família como educadora. Esse fato ocorreu em diferentes momentos da história da educação 
e da construção do dispositivo da infantilidade e é particularmente forte quando se instaura 
a educação para todos/as. Varela e Alvarez-Uria (1992) mostram como a escola, para se 
firmar como instância educadora da infância, particularmente da infância pobre, precisou 
negar as outras formas de educação que existiam anteriormente. Em um momento de 
expansão da escolarização básica por meio da ampliação do ensino fundamental, fenômeno 
semelhante ocorre. Para reafirmar a importância da escola como educadora das crianças de 
seis anos, é importante mostrar como aquilo que uma mãe – ainda que educadora – faz é 
inadequado para proporcionar o desenvolvimento da alfabetização da criança. 

Um segundo questionamento refere-se à inserção das crianças em uma lógica de 
controle. Como demonstrado anteriormente, no currículo investigado, os/as alunos/as se 
controlavam com base na categorização e na consequente hierarquização advinda da 
categorização psi em que eram inseridos. Essa lógica serve para que eles/as aprendam a viver 
em uma sociedade em que cada vez mais é necessário aprender a se controlar desde cedo. 
Embora as pedagogias de inspiração psi estejam atreladas a uma ideia de liberdade maior, 
desde uma perspectiva foucaultiana, defende-se que essas pedagogias estão implicadas no 
processo de governo dos indivíduos. “Os saberes e as autoridades psi têm gerado técnicas 
para moldar e reformar os eus” (ROSE, 2001, p. 147). Isso acontece em diferentes níveis 
escolares. Como mostra Espinoza (2014, p. 10) o currículo da educação infantil “usa saberes 
sobre os infantis e sobre o ensino, baseados, sobretudo, na psicologia e na psicopedagogia 
para governar os infantis”18. Parece que isso também ocorre no currículo do primeiro ano, 
quando se categoriza as crianças desde cedo, ensinando-as como devem se controlar e o que 
devem modificar em si mesmas para serem sujeitos de determinado tipo.  

Ao fazer isso, a desqualificação dos saberes advindos de outros espaços em detrimento 
dos conhecimentos psi é mais um dos elementos do dispositivo de infantilidade que opera 
produzindo crianças que sejam infantis. Elas são mais infantis, porque mais dependentes 
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dessa lógica classificatória que ensina como devem agir e pensar. Porém, como também 
opera nesse currículo o dispositivo da antecipação da alfabetização, esses/as infantis 
precisam deixar de lado algumas de suas marcas, na medida em que devem aprender a 
comportar-se segundo os padrões adultos. Eles/as devem vivenciar as regras da escola cada 
vez mais cedo. 

Por fim, trazer para o currículo do primeiro ano os conhecimentos de um campo que 
transformou a alfabetização em algo científico não deixa de ser um modo de garantir 
legitimidade para esse campo. Afinal, se vivemos em uma “sociedade pedagógica” 
(SERRES, 2013), que tem como característica central a proliferação dos saberes que não 
mais se concentram na escola e nos livros, mas estão presentes em diferentes instâncias 
sociais, como a mídia e a internet, a escola precisa ter algum diferencial para manter-se 
desejável aos olhos de todos/as. Esse diferencial talvez venha da identificação do currículo 
escolar com a ciência. Contudo, muitas vezes, as classificações criadas por esse 
conhecimento tido como científico criam exclusões e hierarquizações. Talvez, a despeito da 
pretensa importância que tal conhecimento tem nos currículos da alfabetização, fosse 
importante pensar em outras práticas, particularmente para aqueles/as que não aprendem 
conforme estabelecem esses conhecimentos. Talvez seja momento de refletirmos que “não 
são os alunos que não cabem em nossas práticas curriculares e de avaliação; nós é que ainda 
não construímos discursos para visibilizar sua posição de aprendizagem” (TRAVERSINI, 
2013, p. 187). Dessa maneira, é preciso abrir o currículo para além de suas fronteiras psi e 
deixar que outros saberes adentrem, desestabilizando as verdades que nele estão. No próximo 
item, mostramos outros saberes que também estão presentes nesse currículo, criando tensões 
com o conhecimento psi. 

  
Os saberes e conhecimentos de “uso social” – tensões para a garantia da 
permanência dos saberes das disciplinas escolares no currículo do primeiro 
ano 

 
Se os conhecimentos psi têm bastante ênfase no currículo investigado, outros 

conhecimentos e saberes ficam na fronteira, tentando chegar ao centro, tensionando as 
práticas de alfabetização produzidas pelos conhecimentos psi. A chegada desses 
conhecimentos e saberes produz problematizações e disputas no currículo investigado. Eles 
ora produzem alianças com os conhecimentos psi, articulando-se ao dispositivo da 
infantilidade, ora entram em conflito com esses conhecimentos. Em alguns momentos, eles 
também se articulam ao dispositivo de antecipação da alfabetização, mas, de modo geral, 
eles tentam garantir espaço nesse currículo, diferenciando-se das práticas de alfabetização 
operacionalizadas por esse dispositivo. Esses saberes têm como característica comum o fato 
de que sua presença na escola é justificada pelo uso que será feito deles fora do espaço 
escolar. Assim, saberes das disciplinas escolares, ou seja, aqueles relacionados à Matemática, 
às Ciências, à Geografia e à História lutam por espaço com as práticas operacionalizadas pelo 
dispositivo da antecipação da alfabetização. Na mesma situação estão os conhecimentos 
relativos ao letramento. Consideramos que esses saberes e conhecimentos não estão no centro 
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das relações de poder em função de sua menor presença no currículo investigado. Porém, até 
mesmo entre eles, há algum tipo de hierarquização que faz com que sua presença seja maior 
ou menor. 

Na hierarquia que se estabelece entre os “saberes e conhecimentos de uso social”, os 
conhecimentos relativos ao letramento gozam de maior espaço no currículo escolar. Talvez 
isso ocorra em função de sua cientificidade, já que o campo de estudos do letramento – assim 
como a psicogênese – tem se expandido de forma considerável no contexto brasileiro em 
termos de produção acadêmica (MARINHO, 2010). Outra hipótese para esse prestígio pode 
ter a ver com o fato de que o letramento vem sendo cada vez mais apresentado como um 
elemento central no processo de alfabetização, já que “não basta que a criança se alfabetize, 
não basta apenas saber ler e escrever, é preciso também saber fazer uso do ler e do escrever, 
saber responder às exigências de leitura e de escrita da sociedade” (BELO HORIZONTE, 
2009, p. 23). Além disso, as habilidades de fazer uso social dos textos estão cada vez mais 
presentes em avaliações sistêmicas, como a Prova Brasil e o Avalia BH, por exemplo. Esses 
fatores fazem com que as práticas de letramento escolar também tenham espaço privilegiado 
no currículo investigado.  

Para ensinar sobre “os usos sociais da escrita”, eram trabalhados diferentes gêneros 
textuais nesse currículo. Poemas, textos informativos, textos literários, revistas em 
quadrinho, bilhetes e cartas tinham espaço nesse currículo para garantir não apenas o/a 
aluno/a alfabetizado/a, mas também letrado/a. A habilidade de fazer uso social daquilo que é 
ensinado na escola tem sido apresentada como um imperativo à educação contemporânea 
(FABRIS, 2010). Essa ideia está presente em diferentes momentos históricos da educação, 
mas na atualidade ela ganha outros contornos. Com o objetivo de garantir que o/a aluno/a 
assuma a posição de aprendiz permanente, é preciso ensiná-lo/a a usar os textos, “a debater 
o texto, fazer algumas perguntas sobre o texto, trabalhar a interpretação do texto” (Entrevista 
com a docente, 16/05/2013). Por essa razão, muitas práticas desenvolvidas no currículo 
investigado visavam à interpretação de textos de variados gêneros textuais.  

Para isso, há comparações entre gêneros textuais diversos. Quando se questiona sobre a 
diferença entre um texto informativo e outro literário, explica-se: “Eu posso inventar uma 
história que parece real, mas que não é real, o caso de uma pessoa que se apaixonou por outra, 
mas quando eu pego um texto informativo, eu quero informações reais” (Diário de campo, 
11/05/2013). Por meio de uma comparação entre a história da “Chapeuzinho Amarelo”19 e 
um texto sobre o peixe beta, leva-se o/a aluno/a a compreender que o texto informativo “É 
quando informa alguma coisa” (Diário de campo, 11/05/2013). Estabelece-se que esse tipo 
de texto traz a realidade para as pessoas que o procuram. Ensina-se que “quando eu quero 
saber tudo de um ser, eu posso buscar informações no jornal, numa enciclopédia também...”. 
Os/as alunos/as precisam não apenas aprender para que serve esse gênero textual, mas 
também onde e como podem buscar informações, como podem fazer para sanar suas dúvidas, 
como podem constituir-se em aprendizes permanentes na nossa sociedade. Talvez por 
considerar que a informação hoje em dia está mudando o tempo todo, traz-se para a sala de 
aula a “realidade”, construindo formas de que as crianças aprendam como podem buscá-las. 
Mais uma vez, o dispositivo da antecipação da alfabetização atua na construção de um/a 
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infantil que aprenda a viver no mundo adulto, a nele buscar informações, a selecionar e 
interpretá-las. 

Cabe registrar, contudo, que, por estarem inseridos/as na sociedade pedagógica, 
conforme nomeia Serres (2013), as crianças da turma investigada já tinham uma resposta 
pronta para a pergunta: “Onde que a gente encontra textos informativos?”. Unânimes, eles/as 
dizem ser na internet. Quando são instigados/as a pensarem em outros locais, respondem: 
“no computador”. Somente com as dicas é que dizem outros locais: revistas, enciclopédias, 
livros científicos e jornais. Apesar do uso de computadores na escola ser bastante restrito, as 
crianças demonstravam conhecer esse objeto de suas vivências em outros espaços. Nesse 
processo, elas se inseriam em uma lógica em que o saber está disponível em todo lugar e não 
apenas nos livros ou na enciclopédia, como se ensina nesse currículo. Esses/as infantis 
aproximam-se da “polegarzinha”, personagem-conceitual criada por Serres (2013) para falar 
daqueles/as que têm uma cabeça fora do corpo (o computador). Para as crianças 
acompanhadas na investigação que dá base a este artigo, o saber não está mais em um “espaço 
de concentração”, centrado no papel e na página, mas está disperso e fluido. Embora 
muitos/as vejam essa diluição do saber como algo problemático, consideramos – 
acompanhando Serres – que ela abre muitas possibilidades. Afinal, o/a polegarzinho/a “pensa 
e inventa quando se distancia desse saber e desse conhecimento, quando se afasta” (SERRES, 
2013, p. 42).  

Ao contrário do que Serres (2013) afirma, porém, no currículo investigado o papel e a 
página ainda tem espaço primordial, particularmente para as transgressões infantis. Se 
aprender gêneros textuais diversos para fazer uso social aparece como um imperativo no 
currículo investigado, o uso que deve ser feito desses gêneros textuais é controlado pela 
escola. Isso ocorre, por exemplo, com as cartinhas de amor escritas pelas crianças. Quando 
uma grande parte da turma já estava alfabetizada, eles/as passaram a trocar pequenos bilhetes 
escritos para um/a colega dizendo que o/a amavam, que queriam ser seus/suas namorados/as, 
que eles/as eram bonitos/as. Esses bilhetes eram trocados secretamente, sendo passados de 
um/a colega para o outro/a até chegar ao destinatário. Na maioria das vezes, a docente não 
percebia essa circulação de cartinhas na sala de aula. Mas em algumas situações isso ocorria 
e ela fazia intervenções, como quando Yasmin escreve uma carta para João na qual diz: “Eu 
te amo”. A professora vê, lê o bilhete e diz: “vamos combinar uma coisa: durante a aula não 
vamos trocar recadinho não. Eu vou selecionar um dia, uma quinta-feira, para vocês trocarem 
cartinha. Durante a aula não, se não bagunça”. (Diário de campo, 30/05/2013).  

Com a justificativa de não causar desordem no currículo, tenta-se aprisionar uma prática 
de “uso social” da escrita nos moldes escolares. O objetivo do trabalho com gêneros (garantir 
que os/as alunos/as façam uso social da escrita) entra em conflito com um dos princípios 
estabelecidos nesse currículo pelo dispositivo da infantilidade: a regra de que “criança não 
namora”. Além disso, o modo como as crianças se apropriam da escrita do gênero textual 
“carta” também entra em conflito com a necessidade de ser disciplinado/a e fazer as tarefas 
conforme estabelecido no currículo escolar, demanda do dispositivo de antecipação da 
alfabetização para garantir que as crianças aprendam a ler e escrever aos seis anos de idade. 
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O currículo é, mais uma vez, território de disputas entre saberes e entre modos autorizados 
de utilizar esse saber. 

O conflito entre fazer uso social da escrita (agindo de forma mais autônoma) e ser 
disciplinado (seguindo os princípios ditados pelo currículo escolar) aparece em outras 
situações no currículo investigado. Ele ocorre quando Evellyn Rezende pega uma revistinha 
em quadrinhos para ler quando deveria fazer uma atividade. A revistinha é retirada de sua 
mão e, no lugar, a atividade é colocada. A menina ri e começa a fazer o exercício proposto 
(Diário de campo, 29/08/2013). Em outro momento, Eric lê uma revistinha quando está de 
castigo na sala de aula, esperando o tempo passar. Ele também empresta uma para Gustavo 
(Diário de campo, 07/08/2013). Quando são entregues folhas de jornal para fazer uma peteca, 
Fernando e Eric começam a tentar ler as reportagens do jornal. Fernando fica muito 
empolgado ao achar uma reportagem sobre Luiz Gonzaga, tema que havia sido estudado na 
festa junina. A professora deixa que leiam os jornais por dois minutos e passa à construção 
da peteca (Diário de campo, 02/07/2013). Parece que no currículo investigado, os saberes de 
“uso social” servem mais para fora do espaço escolar do que para esse ambiente. Nesse 
espaço, muitas vezes, a posição de sujeito aluno disciplinado é mais importante do que a 
posição sujeito letrado ou que faz uso social da escrita. Há, portanto, um conflito entre as 
subjetividades demandadas e produzidas nesse currículo. 

Esse conflito também se evidencia com a presença de determinados gêneros textuais 
levados pelos/as alunos/as para a sala de aula. É o que ocorre com a bíblia. Quando Júlia leva 
a sua para a sala de aula e Fernando resolve lê-la durante uma atividade, é orientado a guardá-
la em sua mochila (Diário de campo, 01/06/2013). De modo semelhante, Gustavo é orientado 
a guardar a bíblia porque não era hora de manuseá-la. Nicolas diz que, se for a bíblia de Jesus, 
o menino pode lê-la. A professora diz que até para a bíblia de Jesus é preciso uma hora 
específica (Diário de campo, 06/08/2013). Se o saber acerca dos diferentes gêneros textuais 
precisa ir para fora do ambiente escolar, gêneros presentes nas famílias das crianças não têm, 
necessariamente, aceitação no currículo escolar. Apesar de se incentivar o uso social da 
leitura fora do ambiente escolar, trazer livros de sua casa para a sala de aula não é bem visto, 
sobretudo quando esses não se vinculam ao que está sendo trabalhado em sala de aula. Por 
um lado, temos a demanda de que os/as alunos/as usem aquilo que aprendem na escola fora 
da sala de aula, mas por outro lado, temos um filtro que estabelece que gêneros são adequados 
naquele espaço e quais não são. Parece que os gêneros de tipo religioso não são bem vistos 
naquele espaço. Ainda que estudos diversos mostrem que a bíblia é o livro mais presente nas 
casas brasileiras (GALVÃO, 2003), no espaço escolar investigado seu uso não é aceito nas 
práticas escolares. 

A despeito disso, a religião está presente em diferentes momentos do currículo 
investigado, como um saber de uso social que é subalternizado no currículo escolar. Na 
hierarquia que se estabelece, esses saberes são menos prestigiados, ainda que sua presença 
deixe marcas no currículo. Além da presença da bíblia, a religião aparece como justificativa 
para que alunos/as não participem de dadas atividades escolares, como a festa junina, mesmo 
após a explicação de que na festa “não haverá nada de religião”. Quando questionamos duas 
crianças que ficaram na sala sobre o motivo para não participarem da dança, Nicolas diz que 
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é “porque festa junina não é de Deus” e Estefanie explica que é “porque é evangélica” (Diário 
de campo, 04/06/2013). Nas conversas das crianças, também há conflitos que envolvem a 
religião, como quando Nicolas afirma que Ben 1020 significa “Dez demônios”. Isso leva a 
uma discussão, pois alguns colegas discordam da afirmação, já que o personagem do desenho 
animado é, segundo Kauan, um personagem do bem. Nicolas explica: “Ele louva a Deus? 
Ele vai na Igreja? Então, ele não é de Deus”. Kauan retruca: “então, por que ele salva o 
mundo?” A professora é chamada para resolver o impasse e explica para Nicolas: “a sua 
vertente religiosa acredita nisso, Nicolas. Cada um tem a sua religião. Agora, concentra na 
atividade” (Diário de campo, 22/08/2013).  

Os saberes religiosos estão presentes nas conversas das crianças, nas suas disputas e nas 
suas escolhas. Apesar disso, eles estão à margem no currículo do primeiro ano do ensino 
fundamental. Ainda que impactem na realização de atividades escolares, não há uma 
discussão a respeito deles, nem qualquer tipo de problematização que vá além da noção de 
respeito mútuo, já tão criticada nos estudos curriculares por seu pertencimento a uma noção 
de multiculturalismo liberal-humanista (SILVA, 2001). Essa concepção de multiculturalismo 
prega que “as diferenças culturais seriam apenas a manifestação superficial de características 
humanas mais profundas” (SILVA, 2001, p. 86). Dessa forma, em vez de problematizar as 
diferenças mostrando suas relações com o poder, prega-se que é necessário respeitar e 
entender o outro. Esses fatos evidenciam como o currículo do primeiro ano se constitui em 
um amálgama de diferentes matérias, em que conhecimentos do campo do letramento se 
juntam aos saberes religiosos, aos saberes midiáticos e aos significados a eles atribuídos pelas 
crianças para produzir múltiplas conexões, disputas e reflexões no currículo escolar. 

Além dos conhecimentos do letramento, saberes escolares da disciplina Matemática 
também estão presentes nesse currículo, completando a tríade que coloca o “ler e o escrever” 
ao lado do “contar” entre os elementos centrais do currículo dos anos iniciais do ensino 
fundamental (GOODSON, 1995). Apesar de sua centralidade histórica, a Matemática no 
currículo investigado tem menos espaço do que a alfabetização. Além disso, há em vários 
momentos uma subordinação dos saberes escolares da disciplina Matemática às práticas de 
alfabetização, pois muitas atividades procuram trabalhar a escrita, como as cruzadinhas para 
a escrita dos números por extenso ou para a escrita dos resultados de operações. Também 
circula a ideia de que é preciso garantir que esses saberes contemplem “todas as áreas de 
Matemática: gráficos, tabelas, figuras geométricas” (entrevista com a docente, 16/05/2013). 
Entretanto, há no currículo um predomínio das atividades voltadas para a construção do 
conceito de número e para as operações de adição e subtração, talvez por esses serem 
considerados saberes mais próximos da realidade infantil. 

Os saberes escolares da disciplina Matemática são considerados mais interessantes por 
alguns/algumas alunos/as, particularmente por aquelas que são nomeadas como tendo 
dificuldade no processo de alfabetização. Em certo momento, Brenda (uma das alunas que 
ficava no reforço para se alfabetizar) diz para uma das pesquisadoras: “Eu adoro 
Matemática!” (17/08/2013). Em outro momento, Karen – que também era classificada como 
uma aluna com dificuldades para se alfabetizar – afirma para a sala toda: “Eu adoro 
Matemática! Eu odeio Português!” (Diário de campo, 27/08/2013). Em contraposição à 
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alfabetização que as define como “menos capazes”, as meninas se colocam na posição de 
quem pode ser boa em outras áreas do saber. Karen afirma isso explicitamente ao dizer que 
“é boa em Matemática e ruim em Português” (Diário de campo, 18/09/2013). As definições 
rígidas estabelecidas pelo conhecimento da psicogênese fazem com que essas crianças se 
contraponham a ele e direcionem o seu gosto para outras áreas do saber escolar.  

É interessante notar que diferentes pesquisas têm mostrado como as meninas são mais 
associadas à Língua Portuguesa e os meninos à Matemática. Dal´gna (2005) mostra como as 
professoras das séries iniciais consideram que as meninas têm melhor desempenho na 
alfabetização e os meninos na Matemática. Carvalho (2008) aponta na mesma direção, 
ressaltando como as meninas parecem se adequar mais a um ideal de boa aluna de acordo 
com as expectativas docentes. Já Walkerdine (1995, p. 213) mostra como no processo de 
ensino da Matemática as meninas costumam ter menos sucesso por serem consideradas como 
o “Outro da Razão: elas contêm o irracional” (WALKERDINE, 1995, p. 213). Tais ideias 
estão menos presentes no currículo investigado. Nele, são as categorias da psicogênese que 
enquadram as meninas e, por isso, provocam seu afastamento em relação à disciplina Língua 
Portuguesa e sua aproximação quanto aos saberes escolares da disciplina Matemática. Há 
uma disputa entre os saberes escolares. Se, por um lado, aqueles relacionados à Língua 
Portuguesa gozam de maior prestígio, por outro, nas preferências das crianças, a Matemática 
assume um lugar de maior destaque. Nas disputas que se estabelecem no currículo escolar, o 
saber da Matemática goza de menos prestígio do que o conhecimento da psicogênese que 
norteia muitas práticas de alfabetização, mas também desperta mais gosto e prazer por parte 
das crianças que são avaliados/as negativamente pela alfabetização.  

Esse prazer também se dava quando o saber da Matemática era usado em práticas 
consideradas divertidas, como a de venda de abóboras promovida em sala de aula para 
trabalhar as operações matemáticas. Nessa venda, as crianças foram divididas em dois 
grupos: um grupo representava as abóboras e o outro os/as compradores. Usando notas de 
dinheiro de brinquedo, as crianças tinham que realizar a operação matemática necessária para 
pagar pela abóbora. Depois, era preciso carregar a abóbora-colega pela sala (Diário de 
campo, 11/05/2013). Também aconteciam quando – novamente para trabalhar as operações, 
as crianças deveriam estourar balões para fazer as “continhas” (Diário de campo, 
12/06/2013). O uso de materiais concretos e da imaginação parecia produzir alegrias no 
currículo escolar que não eram proporcionadas pelos saberes e conhecimentos da 
alfabetização. Parece que a articulação do saber da Matemática com a vida dos/as alunos/as 
tem o efeito de alegrá-los, ainda que, segundo a professora, “dar aula é muito difícil. Com 
material concreto, mais ainda”. (Diário de campo, 30/08/2013). Isso ocorre porque as 
crianças se agitam e essa agitação não é algo desejado no currículo que opera com o 
dispositivo da infantilidade que delimita o infantil adequado e inadequado. 

Assim como dar aula usando material concreto é apresentado como algo difícil, a 
professora, após uma aula prática sobre animais invertebrados, comenta com uma das 
pesquisadoras: “como é difícil ensinar conteúdo para crianças de seis anos” (Diário de 
campo, 02/08/2013). Aquilo que a professora chama de “conteúdos” são os saberes 
relacionados às disciplinas de Ciências, Geografia e História. Talvez por não estarem tão 
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padronizados quanto a alfabetização, esses saberes sejam considerados como mais difíceis 
de serem ensinados. No currículo investigado, esses saberes eram os que tinham menos 
espaço no currículo. Além disso, muitas vezes eles eram subordinados às práticas de 
alfabetização. Isso ocorria em uma série de atividades, como aquelas presentes nas apostilas 
“É o bicho” e “O mundo ao meu redor”21.  

Especificamente nessa última, há atividades sobre brincadeira que servem quase 
exclusivamente para trabalhar a escrita. Embora a ideia dessas atividades seja “possibilitar 
um maior conhecimento de jogos e brincadeiras”22, o que se tem, de fato, são atividades para 
entender o sistema de escrita, como elaboração de listas, cruzadinhas e caça-palavras, como 
a que pode ser vista no imagem a seguir: 

 

 
Imagem 3: Cruzadinha sobre brincadeiras da apostila “O mundo ao meu redor”. 
 
Nessa atividade, embora sejam listados brinquedos, o foco principal é a aprendizagem 

do sistema de escrita. Isso é tão forte que, enquanto executam as atividades, a docente 
comenta que “atividades de cruzadinha são as que mais desenvolvem a alfabetização” (Diário 
de campo, 16/05/2013). Em outro momento, afirma-se que “geralmente quando eu estou 
trabalhando os conteúdos de Geografia e História, eu procuro linkar com Português” 
(Entrevista com a docente, 16/05/2013). Além disso, em nenhum momento desse conjunto 
de atividades são trabalhadas regras de brincadeiras ou mesmo há a sugestão de brincar de 
alguma delas. Há claramente uma subordinação das atividades de brincadeira ao processo de 
alfabetização. As brincadeiras perdem espaço no currículo do primeiro ano do ensino 
fundamental para ganhar quase exclusividade as atividades, os exercícios, as práticas, os 
conhecimentos e os saberes da alfabetização. Inúmeras vezes, a professora dizia: “vamos 
parar com a brincadeira! Se continuar assim ninguém vai aprender” (Diário de campo, 
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20/04/2013) ou “Deixa a brincadeira para a hora do recreio. Tem que saber que pra tudo tem 
hora: tem hora de brincar e hora de estudar” (Diário de campo, 20/05/2013). Nesse sentido, 
a demanda por um/a infantil alfabetizado o quanto antes possível faz com que aquilo que é 
definido como uma das linguagens infantis (a brincadeira) seja deixada de lado. Na disputa 
entre alfabetizar e brincar, muitas vezes, no currículo investigado não há dúvidas de que o 
brincar saiu perdendo. 

Cabe registrar, porém, que essa subordinação nem sempre é aceita sem 
problematizações. Em outra atividade de escrita dos nomes de brincadeiras, a professora 
afirma que “isso mais parece alfabetização do que Geografia, né” (Diário de campo, 
03/08/2013). De modo semelhante, quando se tenta aprisionar os sentidos sobre brincadeira 
nessas atividades, as crianças protestam e burlam as regras da atividade para se expressarem. 
Quando se pede que elas escrevam o nome e assinalem sua brincadeira preferida na atividade 
apresentada na imagem 3, muitas protestam dizendo que a brincadeira que mais gostam não 
está assinalada entre as alternativas. Para resolver a situação, alguns/algumas escrevem na 
parte de trás da apostila sua brincadeira favorita. Ainda que não burlem completamente a 
regra, as crianças evidenciam que não desejam uma tentativa de aprisionamento de seus 
saberes sobre brincadeira nas práticas mais restritivas da alfabetização. Elas tentam se 
expressar, mesmo tendo pouco espaço para isso nessa prática do currículo. Cabe registrar 
que, mais uma vez, os saberes de uso social são mobilizados no sentido de ir “da escola para 
a vida”, enquanto o contrário é pouco estimulado.  

 

  
Imagem 4: Desenhos e escritas de duas crianças no verso da apostila. 
 
Por meio desta análise, procurou-se evidenciar como um currículo do primeiro ano do 

ensino fundamental é composto de variados conhecimentos, saberes e práticas que disputam 
lugar entre si, estabelecendo relações de poder. O currículo – como campo de lutas e território 
de disputas – faz com que os diversos saberes travem tensões entre si, que fazem com que 
alguns saiam vencedores e outros perdedores. Os saberes religiosos, das diferentes 
disciplinas escolares e dos métodos de alfabetização, bem como os conhecimentos da 
psicogênese da língua escrita e do letramento em alguns momentos se aproximam, em outros 
se afastam, em outros entram em conflito e disputas. Organizados pelo dispositivo de 
infantilidade e pelo dispositivo de antecipação da alfabetização, esses múltiplos saberes 
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levam a práticas que produzem posições de sujeito e modos adequados de ser criança e de 
ser aluno/a no primeiro ano. 

Apesar da presença marcante da alfabetização, e particularmente dos conhecimentos 
relacionados à psicogênese da língua escrita, há espaços para que outros saberes promovam 
tensões no currículo. Porém, cabe registrar que um dos efeitos que o dispositivo da 
antecipação da alfabetização para seis anos trouxe para o currículo foi a tentativa de apagar 
algumas das marcas construídas pelo dispositivo de infantilidade nesse currículo. Assim, 
muitas vezes, desqualifica-se, classifica-se e hierarquiza-se os/as infantis, subordinando-
os/as à lógica escolar. Dessa forma, tanto os conhecimentos da psicogênese e do letramento, 
como os saberes das outras disciplinas escolares operam no sentido de produzir um/a infantil 
que deixe de lado algumas de suas marcas de “criança” para se incorporar à lógica escolar. 
Nesse sentido, o currículo do primeiro ano do ensino fundamental, ao antecipar a 
alfabetização, tem apagado algumas marcas infantis para produzir alunos/as que sejam 
capazes de se alfabetizar ainda no primeiro ano. É evidente que, ao longo da história da 
educação, a escola esteve centralmente envolvida no processo de tornar as crianças menos 
infantis e mais próximas dos ideais adultos. Isso dificilmente poderá ser rompido, já que “não 
há como evitar que a criança se torne um adulto, o que, ocorrerá de um modo ou de outro” 
(KOHAN, 2007, p. 29). Podemos, contudo, construir práticas curriculares que deixem de 
pensar a criança como um “projeto da sociedade adulta do futuro” (KOHAN, 2007, p. 29). 
Embora isso nem sempre tenha acontecido no currículo investigado, a multiplicidade de 
saberes e conhecimentos que ali circulam pode possibilitar a emergência de diferentes 
posições de sujeito e de modos de ser e estar no currículo que não se preocupem 
exclusivamente com a alfabetização e com a aprendizagem de padrões e normas escolares já 
no primeiro ano do ensino fundamental. 

 
 

 

Notas: 
 
1 Trecho do discurso de posse do então ministro da Educação, Aloízio Mercadante, em 24/01/2012. Disponível 
em: <http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/01/24/mercadante-anuncia-programa-de-alfabetizacao-de-
criancas-com-ate-oito-anos-de-idade.htm> [Acesso em 13/10/2012]. 
2 Quinta meta do Plano Nacional de Educação (PNE), que deve vigorar de 2014 até 2024. Disponível em: 
<http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf> [Acesso em 16/03/2015] 
3 Segunda meta apresentada pela ONG “Todos pela Educação”, movimento que tem como objetivo contribuir 
para que o Brasil garanta, a todas as crianças e jovens, o direito à educação básica. Disponível em 
http://www.todospelaeducacao.org.br/indicadores-da-educacao/5-metas [Acesso em 29/03/2015] 
4 Trecho do Pacto assinado entre o Ministério da educação e 5.182 municípios brasileiros (93,2% do 
total).  http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2012/09/24/mec-lanca-pacto-para-
alfabetizar-aos-8-anos.htm [Acesso 13/10/2012]. 
5 A Lei Geral do Ensino, de 1827, a primeira após o fim da colonização no Brasil, por exemplo, definia “que os 
professores ensinarão a ler, escrever e as quatro operações básicas de arithmética” (FRADE, 2010, p. 255). No 
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final do Império, com a Lei Saraiva de 1882, “o fato de a maioria da população brasileira não saber ler e escrever 
passou a constituir problema” (FERRARO, 2003, p. 197). 
6 A referida Lei tornou obrigatória a matrícula das crianças a partir dos seis anos de idade no ensino fundamental. 
7 A Lei 11.274/2006 ampliou o ensino fundamental de oito para nove anos, com início a partir dos seis anos de 
idade.  
8 Esse dispositivo atua para, inclusive, garantir que crianças sejam alfabetizadas desde a educação infantil. 
9 Cabe registrar que a noção de infantilidade aqui empregada não realiza um juízo de valor no qual infantis 
seriam considerados como menos capazes do que adultos/as. Embora esse entendimento exista em diferentes 
momentos da história do dispositivo de infantilidade, como mostram, por exemplo, Kohan (2003) e Corazza 
(2004), o conceito é aqui utilizado para referir-se à construção discursiva das ideias associadas aos seres 
humanos nos anos iniciais de sua vida. Pretende-se mostrar como esse dispositivo operou ao longo da história, 
criando e distinguindo crianças de adultos/as, bem como sua atuação no currículo investigado. 
10 A respeito da influência do campo de conhecimento de origem psicológico em diferentes espaços 
educacionais, confiram Silva (1998); Rose (2001); Coutinho (2010). 
11 A pesquisa de campo ainda não havia começado na primeira semana de aula, mas a professora comentou o 
fato na entrevista que realizamos. 
12 Consideramos que se trata de um saber por não se vincular a um campo considerado científico na atualidade 
no que se refere às práticas de alfabetização. Apesar disso, ele goza de prestígio no currículo escolar e organiza 
uma série de práticas de alfabetização no currículo investigado. 
13 Exemplos de práticas pedagógicas que procuram quantificar as palavras lidas pelas crianças são aquelas 
desenvolvidas com base no projeto “Alfa e Beto”, que defendem a alfabetização até os seis anos de idade e 
prescrevem o número de palavras a serem lidas pelas crianças a cada série do ensino fundamental. Para mais 
informações, confira: http://www.alfaebeto.org.br/wp-content/uploads/2013/12/manual_para_ler_e_reler.pdf 
[Acesso em 08/01/2015]. 
14 Respeitando as regras do Comitê de Ética na Pesquisa e os acordos feitos com os/as pesquisados/as, todos os 
nomes aqui utilizados são fictícios. 
15 Informações registradas pela professora e posteriormente digitadas na ficha de avaliação de cada criança que 
foi entregue para os familiares ao final do segundo trimestre. 
16 Esse livro era a fonte da qual eram retiradas a maioria das parlendas na turma investigada. Ele foi distribuído 
pelo MEC como ação do Programa Nacional Biblioteca da Escola, no acervo de 2005. 
17 A Prefeitura de Belo Horizonte realizava, na época da pesquisa, o Projeto de Intervenção Pedagógica (PIP) 
que objetivava auxiliar crianças que estavam “em defasagem” na Língua Portuguesa e Matemática no contra 
turno. Porém, essa prática não envolvia as crianças do primeiro ano do primeiro ciclo. Várias vezes as 
professoras da escola pesquisada conversavam sobre como consideravam necessário que esse atendimento 
ocorresse já no primeiro ano. Como isso não era possível, a docente optou por desenvolver uma atividade 
paralela com as crianças ainda não alfabetizadas nos seus horários de planejamento. Sobre o funcionamento dos 
Projetos de Intervenção Pedagógica nas escolas, confira Paraíso (2010; 2011; 2013). 
18 Tradução realizada pelas autoras do artigo. 
19 BUARQUE, Chico. Chapeuzinho amarelo. São Paulo: José Olympio editora. 
20 Ben 10 é um desenho animado produzido pela Cartoon Network e exibido na TV aberta pelo SBT. Nela, um 
menino usa um dispositivo extraterrestre para se transformar em diferentes criaturas alienígenas e lutar contra 
o mal. Segundo a Wikipedia, a franquia Ben 10 já arrecadou mais de 2 bilhões de dólares em vendas de varejo 
na Europa, Oriente Médio e África (EMEA) e já vendeu 100 milhões de brinquedos em todo o mundo. 
Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Ben_10> [Acesso em 10/01/2015] 
21 A professora produziu esses dois materiais para trabalhar, respectivamente, os conteúdos de Ciências e 
Geografia e História. 
22 Trecho do projeto “O mundo ao meu redor”, construído pela professora observada. 
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