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RESUMO 

RABINOVICH, S. B. A articulação da Educação Infantil e o Ensino Fundamental I: a 
voz das crianças, dos educadores e da família em relação ao ingresso no 1º ano. 
2012. 357f. Tese (Doutorado em Educação) –Faculdade de Educação, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2012.  
 
O objetivo desta pesquisa consiste em conhecer as expectativas das crianças, dos 
pais, dos professores e da gestão em relação ao processo de implantação do Ensino 
Fundamental de 9 anos e verificar como as escolas estão se organizando para receber 
as crianças de seis anos. Essa pesquisa foi motivada, portanto, pela necessidade de 
buscar respostas a um problema que presenciamos enquanto professora de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental I da rede pública e particular da cidade de São Paulo: a 
falta de articulação entre o último ano do infantil e o primeiro ano do Ensino 
Fundamental, após à aprovação da lei que altera o Ensino Fundamental de oito para 
nove anos (lei nº 11.114/05 e lei nº 11.274/06). Para cumprir os objetivos do estudo, 
realizamos primeiramente a coleta dos dados numa Escola Municipal de Educação 
Infantil (EMEI), localizada no bairro da Bela Vista, na cidade de São Paulo, durante o 
período de junho 2008 a dezembro de 2008 e, num segundo momento 
acompanhamos algumas das crianças que frequentaram o 3º estágio da Educação 
Infantil para uma escola Estadual de Ensino Fundamental I, localizada no bairro da 
Bela Vista, na cidade de São Paulo, durante o período de fevereiro de 2009 a julho de 
2009. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, em que utilizamos, como 
instrumentos de coleta de dados: as observações dos momentos da rotina no 3º 
estágio da Educação Infantil e no 1º ano do Ensino Fundamental; entrevistas semi 
estruturadas com duas professoras do 3º estágio da Educação Infantil com duas 
professoras do 1º ano do Ensino Fundamental, com as coordenadoras e diretores dos 
dois níveis de ensino, com as crianças das turmas pesquisadas e com algumas 
famílias que se interessaram em participar do estudo. Os principais teóricos que 
embasaram esse estudo foram: Lev Semeanovitch Vygotski, Henri Wallon, bem como 
alguns teóricos da atualidade que tratam sobre o tema da alfabetização como Magda 
Soares, Angela B. Kleiman, Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Para analisar os dados, 
elegemos três categorias que foram, por sua vez, divididas em subcategorias para dar 
conta de todas as particularidades da pesquisa: aspectos centrais que envolvem a 
proposta de ampliação do Ensino Fundamental para nove anos; aspectos centrais que 
envolvem o funcionamento das instituições de Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental I e aspectos evidenciados no estudo relativos às expectativas dos 
sujeitos que participaram da pesquisa. Após analisar os dados coletados e articulá-los 
às ideias dos teóricos concluímos que os profissionais que trabalham na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental acreditam que a nova configuração para o ingresso 
das crianças com seis anos no 1º ano ainda está sendo realizada de forma 
equivocada: cada nível de ensino continua trabalhando da mesma maneira, ou seja, 
parece que tal medida não modificou a forma como as crianças são preparadas para o 
novo ciclo nem são recebidas no primeiro ano como crianças de seis anos que saíram 
da Educação Infantil. Escutamos muitas críticas, sem nenhuma proposta concreta 
para a passagem das crianças mais novas para a escola fundamental. As escolas não 
estão preparadas para receber as crianças mais novas em termos de espaço físico, de 
materiais e de currículo. As propostas pedagógicas continuam sendo as mesmas do 
Ensino Fundamental de oito anos, ou seja, a criança ingressa no 1º ano com seis 
anos, mas é tratada como se tivesse sete anos de idade. 
 
Palavras-chave: Ensino Fundamental de seis anos, Educação infantil, proposta 
pedagógica. 



ABSTRACT 

RABINOVICH, S. B. The articulation of Early Childhood Education and Elementary 
Education (Y1-Y5): the voice of children, teachers and family in relation to admission to 
the 1st school year. 2012. 357f. Thesis (Doctorate in Education), School of Education, 
University of São Paulo, São Paulo, 2012.  

The objective of this research is to understand the expectations of children, parents, 
teachers and management in relation to the implementation of a basic education 
system with a nine year length and to check how the schools are organizing 
themselves to receive children aged six. This research was motivated, therefore, by the 
need to seek answers to a problem that we have witnessed as an Early Childhood 
Education and Elementary Education teacher in public and private schools in the city of 
São Paulo: the lack of articulation between the last year of Early Childhood Education 
and the first year of Elementary School, after the passage of the law amending the 
Elementary School length from eight to nine years (Law No. 11.114/05 and Law No. 
11.274/06). In order to accomplish the goals of the study, we first collected data at an 
Early Childhood Education School (EMEI) located at Bela Vista district in São Paulo, 
comprising the period from June to December 2008, and on second phase, we 
followed some of the children who attended the 3rd stage of Early Childhood Education 
and 1st year in a State Elementary School, also located at Bela Vista district in Sao 
Paulo, from February to July 2009. This is a qualitative research in which we used as 
instruments of data collection: observations of the moments of the routine in the 3rd 
stage of Early Childhood Education and in the 1st  year of Elementary School, semi-
structured interviews with two teachers from the 3rd stage of Early Childhood 
Education , two teachers from the first year of Elementary School, coordinators and 
directors of the two levels of education, the two classes of children surveyed and some 
families who were interested in participating in the study. The main theorists that 
supported this study were: Lev Semeanovitch Vygotsky and Henri Wallon, as well as 
some contemporary theorists that deal with the issue of literacy such as Magda 
Soares, Angela B. Kleiman, Emilia Ferreiro and Ana Teberosky. For the purpose of 
data analysis, we selected three categories which were in turn divided into 
subcategories to account for all the particularities of the research: key aspects involving 
the proposed expansion of the Elementary School system to a length of nine years, key 
aspects that involve the operation of Early Childhood Education and Elementary 
Education institutions and the aspects highlighted in the study relative to the 
expectations of the subjects who participated in the survey. After analyzing the 
collected data and linking them to the ideas of the theorists, we concluded that 
professionals working in Early Childhood Education and Elementary Education believe 
that the new configuration to the entry of six year old children in the 1st year is still 
being done incorrectly: each level of education continues to work in the same way, i.e., 
it appears that this measure did not change the way children are prepared for the new 
level, nor the way they are received in the first year as six- year-old children who have 
just left kindergarten. We heard much criticism, but with no concrete proposals 
regarding the transition of younger children to Elementary School. Schools are not 
prepared to receive young children in terms of physical space, materials and 
curriculum. The pedagogical proposals remain the same as for the Elementary School 
system with an eight year length, i.e., the child enters first grade at age six, but is 



treated as if he was seven. Keywords: six years of elementary education, early 
childhood education, pedagogical proposal. 



RESUMEN 

RABINOVICH, S. B.  La articulación entre la Educación Infantil y la Enseñanza 
Primaria: la voz de los niños, de los educadores y de la familia en relación al ingreso 
en el primer año. 357f. 2012. Tesis (Doctorado en Educación) –Facultad de Educación, 
Universidad de São Paulo, São Paulo, 2012.  
 
El objetivo de esta investigación es conocer las expectativas de niños, padres, 
profesores y gestión escolar, en relación al proceso de implantación de la Enseñanza 
Primaria de 9 años y verificar cómo las escuelas están organizándose para recibir a 
los niños de seis años de edad. Esa investigación fue motivada por la necesidad de 
buscar respuestas para un problema que presenciamos como profesoras de 
Educación Infantil y  Enseñanza Primaria en las redes pública y particular de la ciudad 
de São Paulo, Brasil: la falta de articulación entre el último año de la Educación Infantil 
y el primer año de la Enseñanza Primaria, tras la aprobación de las leyes que alteran 
la Enseñanza Primaria de ocho para nueve años de duración (ley nº 11.114/05 y ley nº 
11.274/06). Para cumplir los objetivos de este estudio, realizamos primeramente la 
coleta de los datos en una Escuela Municipal de Educación Infantil, localizada en el 
barrio Bela Vista, en la cuidad de São Paulo, durante el período comprendido entre 
junio de 2008 y diciembre de 2008 y, en un segundo momento, acompañamos algunos 
de los niños que asistieron al tercer estadio de la Educación Infantil en una escuela 
Estadual de Enseñanza Primaria, también localizada en el barrio Bela Vista, en la 
ciudad de São Paulo, durante el período comprendido entre febrero de 2009 y julio de 
2009. Esta es una investigación de naturaleza cualitativa, en la cual utilizamos como 
instrumentos de coleta de datos: las observaciones de la rutina escolar en el  tercer 
estadio de la Educación Infantil y en el primer año de la Enseñanza Primaria; 
encuestas semiestructuradas con dos profesoras del tercer estadio de la Educación 
Infantil, con dos profesoras del primer año de la Enseñanza Primaria, con las 
coordinadoras y directores de estos dos niveles de enseñanza, con los niños de las 
clases investigadas y con algunas familias que se interesaron en formar parte de este 
estudio. Esta investigación está basada, sobre todo, en las ideas de Lev Semeanovitch 
Vygotski y Henri Wallon, así como en los estudios de teóricos contemporáneos, que 
tratan sobre el tema de la alfabetización, como, por ejemplo: Magda Soares, Angela B. 
Kleiman, Emília Ferreiro y Ana Teberosky. Para el análisis de los datos, elegimos tres 
categorías que fueron, a su vez, divididas en subcategorías para dar cuenta de todas 
las particularidades de la investigación: aspectos centrales que envuelven la propuesta 
de alargamiento de la duración de la Enseñanza Primaria para nueve años; aspectos 
centrales que envuelven el funcionamiento de las instituciones de Educación Infantil y 
de la Enseñanza Primaria y aspectos evidenciados en el estudio relativos a las 
expectativas de los  sujetos que participaron de la investigación. Tras analizar los 
datos colectados y articularlos con las ideas de los teóricos, concluimos que los 
profesionales que trabajan en la Educación Infantil y en la Enseñanza Primaria creen 
que la nueva configuración del ingreso de los niños de seis años de edad al primer año 
todavía está siendo realizada de manera equivocada: cada nivel de enseñanza sigue 
trabajando igual, es decir, les parece que tal medida no cambió la forma como los 
niños son preparados para el nuevo ciclo ni son recibidos en el primer año como niños 
que tienen seis años y que apenas salieron de la Educación Infantil. Escuchamos 
muchas críticas, sin que sea hecha una sola propuesta concreta para el pasaje de los 
niños más nuevos a la escuela primaria. Las escuelas no están preparadas en 
términos de espacio físico, de materiales y de currículo para recibir a los niños más 
nuevos. Las propuestas pedagógicas siguen siendo las mismas de la Enseñanza 
Primaria de ocho años, o sea, el niño ingresa al primer año cuando tiene seis años, 
pero es tratado como si tuviera siete años de edad. 
Palabras clave: Enseñanza Primaria a los seis años de edad, Educación Infantil, 
propuesta pedagógica.
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