
 

  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO 

 

 

 

 

 

MAGNA DO CARMO SILVA CRUZ 

 

 

 

 

 

 

TECENDO A ALFABETIZAÇÃO NO CHÃO DA ESCOLA SERIADA E CICLADA:  

A FABRICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E A APRENDIZAGEM 

DA ESCRITA E DA LEITURA PELAS CRIANÇAS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2012 



 

  

MAGNA DO CARMO SILVA CRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

TECENDO A ALFABETIZAÇÃO NO CHÃO DA ESCOLA SERIADA E CICLADA:  

A FABRICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E A APRENDIZAGEM 

DA ESCRITA E DA LEITURA PELAS CRIANÇAS  

  

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade 

Federal de Pernambuco, na Linha de Pesquisa: 

Educação e Linguagem, como requisito parcial 

para obtenção do grau de Doutor em 

Educação. 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Eliana Borges Correia 

de Albuquerque 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2012 



 

  



 

  

MAGNA DO CARMO SILVA CRUZ 

 

   

 

 

TECENDO A ALFABETIZAÇÃO NO CHÃO DA ESCOLA SERIADA E CICLADA:  

A FABRICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E A APRENDIZAGEM 

DA ESCRITA E DA LEITURA PELAS CRIANÇAS  

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 

 

Prof.ª. Dr.ª Eliana Borges Correia de Albuquerque 

1º examinador/ presidente 

 

Prof. Dr.ª Ana Cláudia Rodrigues Gonçalves Pessoa 

2º examinador/ externo 

 

Prof. Dr. Artur Gomes de Morais 

3º examinador/ interno 

 

Prof.ª Dr.ª Fátima Maria Leite Cruz 

4º examinador/ externo 

 

Prof.ª. Dr.ª Telma Ferraz Leal 

5º examinador/ interno 

 

 

 

 

Recife, 25 de janeiro de 2012



 

 

3 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Jesus de Nazaré, por ser O caminho no qual encontro graça, sabedoria e vida.  

 

À minha filha, Sarah Cristina, por ser minha “princesa”. Agradeço pela sua maturidade, pelo 

colo cedido quando mais precisei, e por ter entendido a minha ausência, sendo minha 

companheira em todos os momentos. 

 

Ao meu esposo, Sérgio Paulo, pelo cuidado, carinho e amor sempre. Por me apoiar em tudo.  

 

Aos meus pais, pelo exemplo e apoio em todas as áreas de minha vida. 

 

Aos meus irmãos, pelo carinho e compartilhar de sonhos sempre. 

 

À minha querida orientadora, Prof.ª Dr.ª Eliana Borges Correia de Albuquerque, pelo ensino, 

exemplo, cuidado, carinho, aconchego, pelo compartilhar de ideias e, acima de tudo, pela 

amizade durante a nossa convivência. Acredito que, nesse processo, não só construí uma tese, 

mas pude estabelecer uma relação de respeito, a partir de sua disposição em ouvir as “minhas 

viagens”, bem como sua repreensão segura e providencial em momentos pontuais. 

 

Sou extremamente grata ao Prof. Dr. Artur Gomes de Morais, pela leitura cuidadosa de meu 

texto. Fico muito honrada por tê-lo na minha banca de qualificação e defesa, pois contribuiu 

de forma decisiva para a minha formação desde a graduação e a pós-graduação, sendo 

exemplo de educador comprometido com a pesquisa, o ensino e a extensão. 

 

Agradeço à Prof.ª Dr.ª Telma Ferraz Leal, pela contribuição no meu trabalho, fazendo uma 

leitura cuidadosa de meu texto e pelo apoio dado quando precisei definir algumas das 

categorias que uso. Com certeza, a sua contribuição foi muito significativa na construção e 

análise dos resultados da pesquisa. Além disso, agradeço pelo exemplo de professora que 

sempre foi para mim, desde a minha graduação, despertando a minha curiosidade em relação 

ao processo de ensino da alfabetização. Agradeço pela amizade e carinho a mim dispensados. 

 

Agradeço à Prof.ª Dr.ª Fátima Cruz, pela atenção, dedicação e disponibilidade em ler 

cuidadosamente meu texto, sugerindo direcionamentos pontuais e significativos no 

desenvolver da pesquisa. Fico muito honrada por tê-la na minha banca de qualificação e 

defesa, pois, com certeza, contribuiu na minha formação por meio de questionamentos e 

colocações pertinentes. 

 

Agradeço à Prof.ª Dr.ª Ana Cláudia Gonçalves, pela disponibilidade em ler cuidadosamente 

meu texto e contribuir com a minha pesquisa, pela amizade e carinho a mim dispensados. 

 

Agradeço à Prof.ª Dr.ª Ceres Ribas, pela atenção e disponibilidade em ler cuidadosamente 

meu texto. Agradeço pelas contribuições dadas à minha pesquisa com o seu olhar crítico.  

 

Agradeço à Prof.ª Dr.ª Andréa Brito, pela disposição e contribuição no meu trabalho, fazendo 

uma leitura cuidadosa de meu texto e pelo apoio dado quando precisei definir algumas das 

categorias que uso. Com certeza, a sua contribuição foi muito significativa na construção e 

análise dos resultados da pesquisa. Agradeço pela amizade e carinho a mim dispensados. 

 



 

 

4 

 

Ao Programa de Pós-graduação em Educação da UFPE, pelo espaço de aprendizagem cedido 

e pelo apoio, tornando-se um elemento importante na minha formação.  

 

A todos os professores da Pós-graduação em Educação na UFPE, pela relação construída e 

pela dedicação de cada um, o que possibilitou construir meu objeto de estudo com clareza, 

relevância e definição. 

 

Agradeço aos professores do Núcleo de Didática em Conteúdos Específicos, pelo ensino, pelo 

empenho e pela troca durante as aulas, em especial: Telma Leal, Andréa Brito, Maria Lúcia, 

Artur Morais e Eliana Albuquerque. 

 

À Secretaria do Programa, pelas providências administrativas e acadêmicas, sendo sempre 

paciente, prestativa e amiga. 

 

Agradeço a todos os professores da graduação, no curso de Pedagogia na UFPE, com quem 

convivi, por meio dos quais se forjou em mim uma busca pela criticidade e um desejo de 

contribuir com a efetivação da educação nas camadas populares, em especial: Ricardo 

Aléssio, Alexandre, Eliete Santiago, Artur Morais, Ester Rosas, Fátima Cruz, Eliana 

Albuquerque, Sérgio Abranches, Lívia Suassuna, Emília Lins, Márcia Melo, Ferdinand e 

Janssen Silva. 

 

À minha amiga, Profª Dr.ª Anália Keila, pelas discussões, pelas trocas e pelo apoio, ainda na 

especialização, ao meu objeto de pesquisa, incentivando e instruindo acerca dos melhores 

caminhos a trilhar. 

 

Às minhas amigas Renata, Valéria e Jailze, Ana Catarina, Fátima Soares, Juliana, Nathália, 

Rielda, Ericka, Cris, Miriam, Edla, Leila Nascimento, Carol e Jaqueline Carvalho, pelos 

momentos de troca e apoio. Vocês me ajudaram a viver esse período de forma alegre, leve e 

produtiva. 

 

A todos meus amigos que são alunos/as da turma 08, pelo carinho, respeito, pela amizade, 

convivência, pelas trocas e pelo compartilhar de sonhos e ideias.  

 

Às Escolas Municipais participantes da pesquisa, pela confiança e abertura dos portões, 

possibilitando que eu coletasse o material necessário à efetivação da pesquisa. 

 

Agradeço em especial às professoras e aos alunos que participaram da pesquisa, pelo 

companheirismo, pela participação, pela disponibilidade e pela abertura durante todo o 

processo. 

 

Ao IFPE por ter compreendido meu período de coleta, quando da aprovação no concurso. A 

todos meus colegas do IFPE pelas correções, pelas traduções e pelo incentivo nessa minha 

caminhada. 

 

Meu muito obrigada @s amig@s irm@s espalhados por todo o Brasil, com os quais dividi as 

minhas dores e lutas no processo, pela compreensão e pela paciência nas ausências e pela 

caminhada conjunta. 



 

 

5 

 

RESUMO 

O presente trabalho investiga a fabricação das práticas de alfabetização pelas professoras e a 

apropriação da escrita e da leitura pelas crianças dos três anos iniciais nas escolas organizadas 

em séries e ciclos, levando em conta o cotidiano escolar e as orientações da política 

educacional dos municípios investigados. Para tanto, algumas atividades foram realizadas: (i) 

identificação das estratégias oficiais propostas nos municípios para o desenvolvimento das 

práticas de alfabetização; (ii) avaliação da apropriação da escrita e da leitura pelas crianças; 

(iii) análise da fabricação das práticas de alfabetização por parte das professoras, visando à 

aprendizagem da escrita e da leitura pelas crianças; e, finalmente, (iv) discussão dos 

elementos que poderiam caracterizar estas metodologias de alfabetização. O elemento 

motivador para a presente investigação é a constatação de que, apesar da ampliação do 

processo de alfabetização para três anos, tanto nas escolas em ciclos como em séries, os 

índices oficiais referentes à qualidade da alfabetização das crianças nestas instituições ainda 

se apresentam de forma precária. Durante a elaboração deste trabalho, foram desenvolvidas 

três discussões teóricas: (1) reflexão sobre a relação entre a organização escolar e a 

alfabetização; (2) a reflexão sobre a progressão e a elaboração de expectativas de 

aprendizagens na alfabetização; e (3) a reflexão sobre a fabricação das práticas de 

alfabetização e a construção do cotidiano. A pesquisa foi desenvolvida nos três anos iniciais 

do Ensino Fundamental, em duas escolas (série e ciclos), com seis professoras e suas crianças. 

Os procedimentos metodológicos adotados: análise documental, entrevistas, observações em 

sala, diagnose de escrita (palavras e texto) e leitura (palavras, frases e textos) com as crianças 

no início, meio e fim de ano. Os resultados indicaram em relação à análise curricular que a 

proposta curricular do município de Camaragibe-PE apresenta-se organizada em torno dos 

eixos de forma articulada, aprofundada e sistematizada, possibilitando que as professoras 

tenham expectativas para a aprendizagem em cada ano do ciclo fundamental; já a proposta 

curricular do Recife-PE não apresenta de forma clara o que propõe para os três anos da 

alfabetização bem como não delimita as expectativas ao longo do processo. Apesar de 

pautarem-se em orientações oficiais diversas, a análise das práticas indicou que as 

professoras, de ambas as escolas, tinham metodologias semelhantes quanto ao ensino da 

leitura e da escrita em uma perspectiva de alfabetizar letrando. Sendo assim, foi-nos possível 

traçar alguns elementos que caracterizavam o “perfil alfabetizador” das mesmas, tais como: 

estabelecimento de uma rotina de atividades como elemento estruturante da prática; adoção de 

recursos diversificados; consideração da afetividade nas relações; busca pela progressão do 

ensino e estabelecimento de expectativas a cada ano; proposição de atividades que buscavam 

promover a apropriação, a consolidação e a sistematização da leitura e da escrita, apesar de 

ainda não apresentarem aprofundamento em relação à leitura e à produção textual; 

consideração da diversidade de agrupamentos, atendimento ajustado às crianças e posturas 

avaliativas em transição. A variável organização escolar não foi determinante para a 

efetivação da prática; as professoras fabricaram taticamente suas metodologias de ensino por 

serem comprometidas com a aprendizagem de todas as crianças. Em relação às 

aprendizagens, os resultados não apontaram uma diferença significativa nos Perfis Inicial e 

Final, entre as turmas de mesmo ano escolar; todas as turmas de mesmo ano escolar 

terminaram o ano letivo “tecnicamente iguais”. Porém, a análise qualitativa dos dados nos 

indicou que as crianças retidas no 2º ano da Escola Seriada estavam com o mesmo Perfil Final 

das que foram aprovadas nos 3º anos na Escola Ciclada e Seriada. Estas constatações 

corroboram a ideia de que a retenção no sistema seriado pode prejudicar as crianças da Escola 

Seriada em relação ao seu avanço na escolaridade sem de fato proporcionar aprendizagens. 

 

Palavras-chaves: práticas de alfabetização. Série. Ciclo de aprendizagem. Progressão do 

ensino e da aprendizagem. Expectativas de aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

This work investigates the production of teaching practices to help children to learn how to 

read and write, applied by teachers in both systems used in Brazil: the Serial system and the 

Cycle system. It takes into account the school routine and orientations of the educational 

policy of the areas surveyed. In order to pursue this study, the following activities were 

performed: (i) identification of official strategies proposed in the areas for the development of 

literacy practices, (ii) assessment of the children writing and reading progress, (iii) analysis of 

practices produced by the teachers, focusing on teaching the children how to read and write, 

and finally, (iv) discussion of the elements that might characterize both methods analyzed. 

The motivating factor for the current investigation is the fact that, despite of the expansion of 

the literacy process, in schools (Cycle and Serial systems), the official figures regarding the 

quality of literacy of children in these institutions are still very low. During the preparation of 

this work, we have developed three theoretical discussions: (1) The link between literacy and 

school organization, (2) the link between the real progress of the literacy process and the 

expectation around it, created by teachers and parents, and (3) the link between the literacy 

practices and the parallel concepts created by the daily situations. The research was carried 

out in three years of primary school, two schools (Serial and Cycle), with six teachers and 

their children. The methodological procedures are as follows: document analysis, interviews, 

classroom observations, diagnosis of writing (words and text) and reading (words, sentences 

and texts) with children at the beginning, middle and end of each year. The results of the 

analysis indicated that the program applied at public elementary school in Camaragibe, 

Pernambuco, Brazil, has better organized practices when measured on three criteria, i) 

harmony among the content provided to the kids, ii) systematic follow up and iii) engagement 

of the teachers throughout the cycles. The program applied at public elementary school in 

Recife, Pernambuco, Brazil, on the other hand, presented itself,  quite weak on all three 

accounts mentioned above. Despite of these differences, our analysis showed that the literacy 

practices of teachers in both institutions were alike. The main elements traced on our study 

were as follows: (a) routine organization as a structural element of the practice, (b) usage of 

diversified resources to motivate the children, (c) attention to the emotional aspects of the 

learning process; (d) goals establishment for each year, proposing activities that sought to 

promote ownership, consolidation and systematization of reading and writing, although not 

present in relation to further reading and text production; (e) attention to the group diversity; 

(f) evaluation of children behavior during the process. After all these studies, our investigation 

showed that the school organization was NOT crucial to the final results. The teachers 

tactically fabricated their teaching methods because they are committed to the learning of all 

children. Therefore, the fact that both school are different in terms of internal organization did 

not impact on the learning process. Also, the children that were in the Serial system school 

and the ones in the Cycle system school did not show significant difference on the final 

read/write assessment, performed after the third year. However, a very interesting result 

emerged from our analysis. Qualitative data (as motivation and interest for reading/writing) 

on the children retained in the 2nd year of school of the Serial system were equal to the ones 

measured on the children on the 2
nd

 year of school, at the Cycle system. Therefore, these data 

strengthens the conception that if these children were not forbidden to the go to the next level, 

they would have developed the same skills as the ones that were approved at the 2
nd

 year and 

passed to the 3
rd

 year of school, Serial system. 

 

Keywords: literacy practices, grade, learning cycle, progression of teaching and learning, 

learning expectations. 
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RÉSUMÉ 

Cette recherche visait à étudier la production des pratiques d'alphabétisation par les 

enseignantes et d'appropriation de l'écriture et de lecture pour les enfants de trois ans dans les 

premières années et les écoles organisées en cycles, en tenant compte de la routine scolaire et 

les orientations de la politique éducative des municipalités enquête. Pour cela, les trois 

premières années commencés à Escola Seriada e Ciclada, nous avons évalué l'appropriation 

de l'écrit et la lecture pour les enfants, les responsables identifié les stratégies proposées pour 

le développement des pratiques d'alphabétisation, nous analysons la façon dont ils ont été 

fabriqués les pratiques d'alphabétisation destinés à l'apprentissage de l'écriture et de la lecture 

pour les enfants et de discuter des éléments qui pourraient caractériser les méthodologies de 

l'alphabétisation. Malgré l'expansion du processus d'alphabétisation pendant trois ans dans les 

écoles de cycles comme dans les séries, les chiffres officiels concernant la qualité de 

l'alphabétisation de ces enfants ont encore du chemin précaire. La question de recherche 

concerne donc: quels éléments permettraient le développement des pratiques d'alphabétisation 

qui favorisent la propriété de la littératie et l'alphabétisation des enfants dans les écoles et les 

cycles en série? Nous élevons trois débats théoriques: réflexions sur la relation entre 

l'alphabétisation et l'organisation scolaire, la réflexion sur la progression et le développement 

des attentes d'apprentissage et de réflexion sur les bonnes pratiques de fabrication de la 

littératie et la construction de la vie quotidienne. La recherche a été effectuée en trois années 

d'école primaire, deux écoles (séries et des cycles), avec six enseignants et leurs enfants. Les 

procédures méthodologiques, faire: l'analyse de documents, entretiens, observations en classe, 

le diagnostic de la rédaction (mots et du texte) et de la lecture (mots, phrases et textes) avec 

les enfants au début, milieu et fin de l'année. Les résultats de l'analyse a indiqué que le 

programme du cours d'Camaragibe-PE s'est organisé autour de l'essieu d'un articulé, 

permettant l'orientation approfondie et systématique sur les attentes d'apprentissage pour 

chaque année, alors que le programme de Recife -PE, n'a pas clairement ce que vous proposez 

pour les trois années de l'alphabétisation et ne définit pas les attentes tout au long du 

processus. L'analyse a révélé que les pratiques des enseignants des deux écoles avaient des 

méthodes similaires pour enseigner la lecture et l'écriture dans une perspective de lettrés de 

l'alphabétisation. Ainsi, nous avons été en mesure de retracer certains éléments qui 

caractérisent le "profil d'alphabétisation» d'entre eux, comme l'établissement d'une activité de 

routine comme un élément structurel de la pratique, l'adoption de ressources diversifiées, 

l'attention aux relations d'affection; recherche de la progression de l'enseignement et 

l'établissement d'attentes, chaque année, proposant des activités qui ont cherché à promouvoir 

l'appropriation, la consolidation et la systématisation de la lecture et l'écriture, bien que n'étant 

pas présents par rapport à la lecture et la production d'autres textes, l'attention à la diversité 

des groupes, un service mis en attitudes d'évaluation pour les enfants et en transition. 

Autrement dit, l'organisation scolaire variable n'a pas été crucial pour la pratique effective, les 

enseignants tactique fabriqué leurs méthodes d'enseignement, parce qu'ils se sont engagés à 

l'apprentissage de tous les enfants. En ce qui concerne l'apprentissage, les résultats ne 

montrent aucune différence significative dans les profils initial et final entre les classes de la 

même année scolaire, c'est à dire, toutes les classes de la même année scolaire terminée 

l'année scolaire "techniquement égaux». Cependant, l'analyse des données qualitatives nous a 

montré que les enfants retenus dans la 2ème année d'école série étaient le même profil 

définitif de ce qui a été approuvé à l'école en boucle, et donc, la rétention peut avoir été 

enfants déficients de la série l'école par rapport à sa progrès dans la fourniture d'éducation 

sans vraiment apprendre. 

Mots-clés: pratiques d'alphabétisation, séries, le cycle d'apprentissage, la progression de 

l'enseignement et d'apprentissage, les attentes d'apprentissage. 
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INTRODUÇÃO  

 
Figura nº 01. Criança do 1º ano/EC, 3º diagnose. 

 

 

Partimos do pressuposto de que a escola estaria fundamentada em uma concepção de 

homem, sociedade, mundo e envolveria vários aspectos a serem discutidos, em busca de uma 

política integrada (MAINARDES, 2008) que visasse à construção de um sistema educacional 

democrático, não seletivo e não excludente (APPLE, 2001). Desta forma, concebemos a 

alfabetização, na escolaridade em ciclos, como uma política que tem preocupação em 

construir uma educação emancipatória necessária à construção de “inéditos viáveis”, 

conforme anuncia Freire (1993), considerando ser necessário que a criança se torne leitora e 

produtora de textos, vindo a alfabetização tornar-se um instrumento e fator decisivo para a 

conquista e o exercício da cidadania, como aponta Soares: 

 

[...] enquanto a posse e o uso plenos da leitura e da escrita sejam privilégio 

de determinadas classes e categorias sociais – como têm sido – elas 
assumem papel de arma para o exercício do poder, para a legitimação da 

dominação econômica, social, cultural, instrumentos de discriminação e de 

exclusão (2009, p. 58). 

 

Em relação aos índices oficiais, em termos gerais, os dados do IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) (2008a) apontam que cerca de 70% dos municípios 

atingiram as metas propostas para o Ensino Fundamental nos anos iniciais. Esses dados nos 

indicam que o cenário na alfabetização vem mudando, pois em 2001 apenas 26,2% das 

crianças, que ingressavam na 1ª série, equivalente ao 2º ano do 1º ciclo, demonstravam ter 

aprendido a ler e escrever no final do 1º ciclo/2ª série, as demais não se apropriavam do 
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Sistema de Notação Alfabética
1
 (doravante SNA), sendo muitas vezes retidas, no sistema 

organizado em séries, ou apenas “passadas adiante”, nas escolas em ciclos (BRASIL, 2001)
2
.  

No entanto, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 2008 

indicam que uma, em cada quatro crianças de sete anos matriculadas na escola, ainda não 

atingiu o segundo ano do Ensino Fundamental e cerca de 90% das crianças consideradas 

alfabetizadas revelam dificuldades para ler e escrever (IBGE, 2009). Estes dados ficam mais 

graves quando pensamos que os indicadores do MEC (IBGE, 2009) apontam que cerca de 

90% das crianças em Pernambuco, entre 7 e 15 anos, estão na escola; contudo, a entrada de 

quase totalidade das crianças nas classes de alfabetização não significa a permanência e a 

apropriação, de fato, da leitura e da escrita por essas crianças. 

Do total de crianças que ingressavam nos primeiros anos do Ensino Fundamental, 60% 

não concluíam o ensino médio; de cada 100 crianças que entravam no 1º ciclo do Ensino 

Fundamental, 41 não terminavam o 4º ciclo/9º ano e 39% das crianças tinham idade superior à 

regular da série/ano que estava cursando (BRASIL, 2004). A média de repetência no Ensino 

Fundamental era de 20,6%, sendo a maior média da América Latina. Só em 2004, o Brasil 

teve quatro milhões de crianças reprovadas no Ensino Fundamental (BRASIL, 2003). Sendo 

assim, por enfatizarmos ser papel essencial da escola promover a apropriação do 

conhecimento, em específico da leitura e da escrita, para todas as crianças, preocupamo-nos 

com a grande parcela que ainda chega ao final dos três anos iniciais sem se apropriar do SNA.  

Defendemos, portanto, a possibilidade de uma “alfabetização de qualidade” como um 

direito, tendo por base a concepção de qualidade defendida pela UNESCO (2007), 

extrapolando o conceito de eficácia e eficiência do ensino e de seus resultados, indo em 

direção ao significado do que se aprende, à pertinência do que é aprendido e ao contexto de 

aprendizagem. Segundo Barretto (2008), esta concepção de “educação como direito de todos” 

vem sendo disseminada desde as primeiras experiências de desseriação. Hoje, essa concepção 

vem atrelada à ideia de “educação de qualidade”. 

Algumas mudanças na lei têm sinalizado que, atualmente, há uma preocupação com os 

anos iniciais do Ensino Fundamental, buscando uma ampliação do processo de alfabetização 

para três anos. Desde a Lei nº 9.394, de 1996, foi sinalizada a importância da ampliação do 

tempo escolar para nove anos no Ensino Fundamental e confirmada em 2001, na aprovação 

                                                
1 Adotamos o termo Sistema de Notação Alfabética com base em Morais (2005) por concordarmos quando este 

relaciona a escrita alfabética a um sistema notacional, no qual a criança, para desenvolver representações 

adequadas, precisa reconstruir esse objeto social e compreender seu funcionamento e propriedade 

(TOLCHINSKY, 2003). 
2 Apenas 2,6% das crianças, ao final da 4ª série ou do 2º ciclo do Ensino Fundamental, apresentaram a 

construção adequada de competências para a série/ano do 2º ciclo (BRASIL, 2003). 



21 

 

 

do Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172, reaparecendo no PNE em 2011. O 

ensino de nove anos tornou-se meta nacional, aparecendo nos Conselhos Nacionais de 

Educação (CNE) através da Câmara de Educação Básica, por meio dos pareceres de números 

6/2005, 18/2005, 45/2006, 5/2007, 21/2007, 22/2007 e resolução 3/2005, que falaram da 

ampliação do Ensino Fundamental e da inserção da criança de 6 anos. Paralelamente, a 

alteração dos artigos 29, 30, 32 e 87 da LDBEN – Lei nº 9.394/96 ampliou para nove anos o 

Ensino Fundamental, com um prazo de cinco anos para os sistemas de ensino se organizarem, 

através da lei nº 11.274, de 2006, artigo 32, parágrafos 2 e 3.  

Para monitorar essa adequação/aprendizagem das crianças, de acordo com a idade e 

série/ano, o Movimento Todos Pela Educação instituiu cinco metas a serem alcançadas até 

2022, definindo projeções intermediárias, que dão subsídios à sociedade civil e aos gestores 

públicos, para avaliarem se as políticas públicas estão na direção correta. A segunda edição do 

relatório
3
 De olho nas metas (BRASIL, 2009a, p. 21) enfatiza que “até 2010, 80% ou mais, e 

até 2022, 100% das crianças deverão apresentar as habilidades básicas de leitura e escrita até 

o final da 2ª série/3º ano do Ensino Fundamental”.  

Além disso, o documento mencionado anteriormente traz, de forma explícita, que para 

garantirmos o direito da alfabetização, na idade correta, a todas as crianças (meta II), 

precisamos ter dois indicadores que avaliem e monitorem a apropriação desse direito: um que 

verifique se a conclusão da 2ª série/3º ano está ocorrendo na idade correta (oito anos) 

(atualmente é o PNAD que faz esse monitoramento) e o segundo que seja capaz de medir a 

qualidade dessa alfabetização. Porém, ainda não há indicadores para mensurar a “qualidade da 

alfabetização”, pois a Provinha Brasil
4
 é apenas um instrumento de monitoramento das 

aprendizagens. 

Nos últimos anos, apesar de percebermos uma tendência nacional em considerar o 

processo de alfabetização em três anos iniciais
5
, independentemente da organização escolar 

adotada por cada rede de ensino, Morais (2007) ressaltou a importância de se garantir que os 

                                                
3 Relatório desenvolvido pela pesquisadora Regina Madalozzo, doutora em Economia e professora do Insper – 

Instituto de Ensino e Pesquisa e supervisionado por Viviane Senna e Mozart Neves Ramos, respectivamente 

coordenadora da Comissão Técnica e presidente executivo do Movimento Todos Pela Educação. 
4 Na Provinha Brasil, o INEP/MEC disponibiliza, no início e no final do ano, um teste de múltipla escolha em 

leitura para que cada escola ou secretaria estadual/municipal aplique, voluntariamente, às crianças da 1ª 

série/2º ano do Ensino Fundamental.  
5 O PNE 2010/2020 (aprovado em 15/12/2011) trouxe de volta a necessidade da organização do ciclo de 

alfabetização com três anos a fim de que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final dos oito anos de 

idade (meta 5), apresentando como principais estratégias a serem adotadas pelos municípios e estados a 

estruturação do ensino fundamental de nove anos com foco na organização de ciclo de alfabetização com 

duração de três anos, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças, no máximo, até o final do 

terceiro ano. 
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alunos se apropriem da escrita alfabética aos seis anos (1º ano do Ensino Fundamental), por 

haver atualmente um “apartheid educacional” no qual o baixo rendimento das classes 

populares, aliado ao fato de a Educação Infantil não ser assegurada às camadas populares, 

marcar o fracasso exclusivo das crianças advindas desse meio na apropriação da 

alfabetização. Contribuindo para o debate, o documento lançado pelo MEC (NASCIMENTO, 

2006) trouxe discussões pertinentes à introdução das crianças de seis anos no Ensino 

Fundamental e fez-se necessário repensar como tratar essas crianças no ensino obrigatório, 

atendendo-as em todos os seus direitos legais e necessidades pedagógicas estabelecidas para 

essa etapa de ensino.  

Estar inserido em práticas de leitura e escrita de forma autônoma é entendido, hoje, 

como um direito à educação, estando presente nos artigos 205 e 206 da Constituição Federal 

de 1988 e na LDB nº 9394/96 (NASCIMENTO, 2006), vindo o ensino a ser a razão da 

permanência da criança na escola, por meio do qual se daria a produção/apropriação do 

conhecimento baseada nos princípios da continuidade e do aprofundamento durante os três 

anos iniciais (SANTIAGO, 2006a) dedicados ao processo de alfabetização, quer nas escolas 

seriadas, quer nas cicladas. 

Portanto, com a entrada das crianças de seis anos no Ensino Fundamental e a 

constituição do Ciclo da Infância, faz-se necessário discutirmos a importância de: 

alfabetizarmos as crianças já aos seis anos (1º ano do Ensino Fundamental); discutirmos 

metodologias de alfabetização que visem o alfabetizar letrando nos três anos iniciais; e de 

pensarmos na organização temporal das aprendizagens (escola em ciclos, série ou outra 

forma), considerando que temos três anos para alfabetizar as crianças. 

Os ciclos, em nossa concepção, caracterizar-se-iam como uma política de educação 

que depende da reorganização de aspectos macro (proposta do município) e micro contextual 

(projetos e gestão escolar, infraestrutura, espaço de sala como local de construção, concepção 

do professor e condições de trabalho) (MAINARDES, 2007a). Mesmo sendo os ciclos, em 

nossa perspectiva, a organização escolar mais adequada à apropriação da alfabetização, 

pesquisas apontam que algumas práticas pedagógicas desenvolvidas em escolas seriadas têm 

promovido índices semelhantes de aprendizagens ao final dos cinco anos iniciais do Ensino 

Fundamental quando comparadas às escolas em ciclos (PINESSO, 2006; ALAVARSE, 2002, 

2007). 

Como explicar que escolas tão diversas na sua lógica (excludente – série – e 

promotora de aprendizagens – ciclos) poderiam ter resultados semelhantes quanto às 

aprendizagens de suas crianças? Como se constituiriam as práticas de alfabetização nesse 
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contexto diverso? Quais estratégias são oficialmente propostas para o desenvolvimento das 

práticas de alfabetização nas escolas seriadas e cicladas? Como a prática de alfabetização é 

fabricada no cotidiano dessas escolas? Em que elementos os professores se apoiam? Quais 

conhecimentos, em uma perspectiva de alfabetizar letrando, são construídos sobre a escrita 

alfabética pelas crianças dos três anos do Ensino Fundamental das escolas seriadas e cicladas? 

Quais as limitações/possibilidades de fabricações da prática de alfabetização pelos 

professores? Quais elementos poderiam contribuir para a prática de alfabetização nas escolas 

organizadas em séries e ciclos? Em que perspectiva seria possível discutir metodologias de 

alfabetização? Algumas dessas indagações já foram foco de nossa análise, em estudo anterior 

(CRUZ, 2008), porém não fizemos na ocasião uma reflexão relacionada aos três anos iniciais 

nas escolas em série.  

Em virtude da necessidade de pesquisas que fundamentem políticas e práticas de 

alfabetização voltadas para a apropriação do conhecimento por todas as crianças nos três anos 

iniciais do Ensino Fundamental, de forma ampla e exitosa, nos propomos, na presente 

pesquisa, a investigar a fabricação das práticas de alfabetização pelos professores e a 

apropriação da escrita e da leitura pelas crianças dos três anos iniciais em escolas organizadas 

em séries e ciclos, levando em conta o cotidiano escolar e as orientações da política 

educacional do município investigado. Para isso, avaliamos a apropriação da escrita e da 

leitura pelas crianças nos três anos iniciais das escolas seriadas e cicladas; identificamos as 

estratégias oficiais propostas para o desenvolvimento das práticas de alfabetização em escolas 

seriadas e cicladas; analisamos como foram fabricadas as práticas de alfabetização nas escolas 

seriadas e cicladas investigadas visando à aprendizagem da escrita e da leitura pelas crianças e 

discutimos elementos que poderiam caracterizar as metodologias de alfabetização. 

Por concebermos que as práticas de alfabetização são fabricadas e reconstruídas a 

partir do diálogo e da ressignificação das diversas facetas que envolvem a escola, coube-nos 

identificar como se deram as particularidades e as similaridades entre essas práticas. A 

relevância desse estudo caracterizou-se por possibilitar a discussão sobre os novos elementos 

que poderiam contribuir para uma prática bem sucedida na alfabetização, tanto em escolas 

organizadas em séries como em ciclos, e por buscar elementos que possibilitem delinear 

práticas e políticas que seriam adequadas, buscando recuperar o lugar do ensino da escrita e 

da leitura nos anos iniciais. Na discussão dessas questões, dividimos o trabalho em seis 

capítulos: o primeiro trata da fundamentação teórica, o segundo enfoca a discussão 

metodológica, os três seguintes apresentam os resultados da pesquisa e o último capítulo é das 

considerações finais.  
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No primeiro capítulo, abordamos, primeiramente, a relação entre alfabetização e a 

organização escolar por meio da análise do confronto de “lógicas” que envolvem as 

particularidades das escolas seriada e ciclada bem como os elementos teóricos necessários às 

práticas de alfabetização, ressaltando a importância da perspectiva do “alfabetizar letrando” e 

refletindo sobre as possibilidades na construção de metodologias para a alfabetização em 

ambos os contextos. Em seguida, apresentamos as proposições oficiais para o ensino da 

alfabetização nos três anos iniciais do Ensino Fundamental, refletindo sobre a necessidade de 

“progressão” e da elaboração de “expectativas de aprendizagem”
6
 para esses três anos iniciais 

visando à constituição de uma “base curricular comum para a alfabetização”. Por fim, 

traçamos discussões teóricas sobre a Fabricação do Cotidiano e a perspectiva de Construção 

dos Saberes na Ação, apontando nossas escolhas epistemológicas (estratégias e táticas) na 

análise das práticas no contexto das organizações escolares e considerando o professor como 

autor e reconstrutor de sua prática em um movimento tácito. 

O segundo capítulo tratou do percurso teórico-metodológico que desenvolvemos ao 

realizar a pesquisa. Fizemos uma opção pela pesquisa qualitativa adotando alguns princípios 

no caminho investigado, dentre eles escolhemos fazer o estudo de dois casos (Escola Ciclada 

e Escola Seriada). Após delimitarmos o campo de pesquisa e os sujeitos participantes, 

descrevemos os procedimentos adotados na pesquisa, tanto na coleta dos dados (atividades de 

diagnose, análise documental, observações de aulas, entrevista) como na análise. Na análise 

dos dados adotamos como variáveis o ano escolar e o tipo de escola (série ou ciclo), tendo por 

foco a fabricação das práticas das professoras e a aprendizagens das crianças nos eixos da 

análise linguística, produção textual, leitura e compreensão de textos
7
.  

Nos capítulos relacionados aos resultados (terceiro e quarto capítulos), apresentamos 

os dois estudos de caso (Escolas Ciclada e Seriada). Em cada um deles apresentamos a 

progressão das aprendizagens construídas pelas crianças demonstradas nas atividades de 

produção e leitura de palavras e textos; as estratégias para o ensino da alfabetização e as 

expectativas de aprendizagem presentes em cada município investigado; a organização das 

práticas de alfabetização e a progressão do ensino quanto à exploração dos eixos de Língua 

Portuguesa na alfabetização nos três anos iniciais do Ensino Fundamental.  

                                                
6 Em julho de 2012, o Ministério da Educação criou o Programa “Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa” que prevê que os governos assumam o compromisso de alfabetizar as crianças até os 8 anos de idade, ao 

final do 3º ano do ensino fundamental (antiga 2ª série). Este Programa introduz o termo “Direitos de 

Aprendizagem”, esclarecendo quais são as habilidades, os conteúdos e os direitos que qualquer criança tem que 

ter concretizado durante o ciclo de alfabetização. Este termo substitui o termo “Expectativa de Aprendizagem” 

utilizado pelo PNE 2011-2020. 
7 Não tratamos do eixo Oralidade por fugir do nosso foco específico abordado nessa pesquisa, apesar de 

considerarmos sua importância. 
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No quinto capítulo discutimos algumas aproximações e alguns distanciamentos entre 

os resultados obtidos na Escola Seriada e Ciclada refletindo sobre as especificidades de cada 

uma delas bem como as possibilidades para a fabricação da alfabetização e das aprendizagens 

das crianças. Para isso, traçamos o perfil das professoras alfabetizadoras e discutimos as 

metodologias que elas empregaram, bem como suas táticas e seus dispositivos na fabricação 

do cotidiano. Em relação às aprendizagens, apresentamos que não ocorreu diferença 

significativa nos Perfis Inicial e Final entre as turmas de mesmo ano escolar; todas as turmas 

de mesmo ano escolar terminaram o ano letivo “tecnicamente igual”. Porém, a análise 

qualitativa dos dados nos indicou que as crianças retidas no 2º ano da Escola Seriada estavam 

com o mesmo Perfil Final das que foram aprovadas na Escola Ciclada; sendo assim, a 

retenção pode ter prejudicado as crianças da Escola Seriada em relação ao seu avanço na 

escolaridade sem de fato proporcionar aprendizagens. 

Nas considerações finais sintetizamos os resultados encontrados e propusemos 

algumas perspectivas de continuidade dessa temática, bem como as limitações apresentadas 

durante a elaboração desse estudo.  
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CAPÍTULO 1 REFLEXÕES SOBRE AS PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO NOS 

TRÊS ANOS INICIAIS NO CONTEXTO DAS ESCOLAS SERIADA E CICLADA: 

ELEMENTOS PARA ANÁLISE 

 

 Este capítulo está dividido em quatro seções que trazem discussões teóricas. 

Inicialmente abordaremos as práticas de alfabetização e suas relações com a organização 

escolar no que concerne ao processo de ensino da leitura e da escrita assim como 

repercutiremos as possíveis relações entre a retenção escolar e o processo de alfabetização nas 

escolas seriadas e cicladas. Na segunda seção, apresentaremos as proposições oficiais para os 

três anos iniciais do Ensino Fundamental, elencando quais são as estratégias oficiais para os 

eixos da Língua, no período da alfabetização, apontando a necessidade de termos expectativas 

de aprendizagem para este processo visando a “progressão” escolar, do ensino e das 

aprendizagens, no contexto das escolas seriadas e cicladas. 

Na terceira seção, apresentaremos reflexões sobre a Teoria da Fabricação do Cotidiano 

e a perspectiva da Construção dos Saberes na Ação juntamente às nossas escolhas 

epistemológicas para a pesquisa, apresentando o professor como autor de sua prática de 

alfabetização comprometida com a aprendizagem “de todos” e de “cada um”. Por fim, na 

última seção, apresentaremos pesquisas que tratam das práticas de alfabetização de crianças, 

apontando a lacuna existente quanto a estudos que envolvam a investigação da fabricação das 

práticas, nos três anos iniciais do Ensino Fundamental, no contexto das escolas seriadas e 

cicladas, considerando inclusive as aprendizagens das crianças, sendo este o nosso objeto de 

estudo.  

  

1.1 Práticas de alfabetização e organização escolar: aproximações e distanciamentos no 

contexto da escolaridade organizada em série e em ciclos  

 

 Nesta seção, discutiremos as aproximações e os distanciamentos quanto ao ensino da 

leitura e da escrita no que se refere à forma e à finalidade da alfabetização bem como a 

relação estabelecida entre as mesmas e a retenção escolar nas estruturas escolares organizadas 

em série e em ciclos de aprendizagem. 
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1.1.1 Reflexões sobre a organização escolar e as práticas de alfabetização: como se 

alfabetiza e para que se alfabetiza? 

 

Historicamente foram se constituindo “lógicas” diversas e diferenciadas sobre a 

finalidade, o processo de condução e o que seria alfabetizar. Nesse sentido, Cook-Gumperz 

(1991) enfatiza que a alfabetização, antes do advento da escolarização, possuía grande valor 

para as pessoas, pois se alfabetizavam com seus preceptores por meio da escrita de diários, 

cartas, livros, sendo considerada esta uma “alfabetização elementar”, informal. Apenas no 

último século ficou estabelecido um relacionamento entre a escola e a alfabetização, passando 

esta a uma concepção de “alfabetização escolar”. Iniciou-se, portanto, a união da 

escolarização com uma alfabetização limitada, controlada e regulada, de forma fragmentada. 

Desta forma, as práticas de alfabetização diferenciaram-se dos usos rotineiros da leitura e da 

escrita e se transformaram em uma “alfabetização escolarizada” (COOK-GUMPERZ, 1991). 

De acordo com pesquisas sobre a história da organização escolar no Brasil (FARIA 

FILHO; VIDAL, 2000), a seriação instalou-se por meio dos grupos escolares em 1893 e 

tinham o objetivo de ensinar a ler e escrever. Paulatinamente, foram ocorrendo mudanças que 

organizaram o ensino seriado no Brasil. Em 1920, a partir das ideias dos escolanovistas, os 

grupos escolares sofreram modificações em sua estrutura física, adequando-se aos novos 

ideais pedagógicos (FARIA FILHO; VIDAL, 2000). No período do Estado Novo, diretrizes 

gerais sobre a educação no Brasil homogeneizaram os conteúdos, os métodos, os tempos e os 

espaços, tais como a implementação da organização curricular seriada a partir da Reforma 

João Luiz Alves, estabelecida pelo decreto nº 16782 – A, em 1925, e consolidada em 1931, 

com a Reforma de Francisco Campo pelo decreto nº 19890 (SOUZA JÚNIOR, 2007).  

Na implantação e consolidação do ensino seriado no Brasil foram utilizados os 

métodos tradicionais de alfabetização para alfabetizar as grandes turmas que se formaram 

(MORTATTI, 2000). Os métodos evoluíram na prática escolar, tendo sua origem nas salas de 

aula, por serem  

 

[...] produto da criatividade dos professores e por eles foram aperfeiçoados 
através de sucessivas experiências que visavam responder às demandas 

crescentes de uma população que enfatizava a sua necessidade de aprender 

(BRASLAVSKY, 1988, p. 44). 

 

No estudo das práticas tradicionais de alfabetização na escola seriada, Mortatti (2000) 

aponta que os métodos tradicionais de alfabetização prefiguravam no cenário nacional desde 

as primeiras cartilhas produzidas no país (1876), sendo alvo de disputas. Estes métodos eram, 
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historicamente, utilizados para ensinar a leitura e a escrita nas escolas seriadas, sendo de dois 

tipos fundamentais: sintéticos e analíticos. Os sintéticos (alfabético, silábico e fônico) partiam 

das estruturas mais simples (letras, fonemas, sílabas) e, por meio de sucessivas ligações, 

levavam as crianças a ler palavras, frases e textos; já os métodos analíticos partiam das 

unidades maiores (palavras, frases e pequenos textos) para só depois conduzir à análise das 

partes menores, que constituíam as palavras (letras e/ou sílabas) (GALVÃO; LEAL, 2005). 

Apesar das diferenças, ambos os grupos de métodos baseavam-se na perspectiva de 

“um código a ser transmitido e memorizado” e não na elaboração e na construção de 

conhecimentos sobre a língua pela criança; portanto, apesar de focarem habilidades 

importantes para o processo de alfabetização, o equívoco dessa opção metodológica está na 

crença de que apenas o método seria capaz de ensinar à criança as relações entre grafemas e 

fonemas, seguindo uma sequência rígida das letras/sílabas/fonemas para as 

palavras/frases/textos ou vice-versa. Esses métodos tinham como objetivo alfabetizar as 

crianças até o final de um ano na 1ª série do 1º grau
8
 (MORTATTI, 2000; MORAIS; 

ALBUQUERQUE, 2005; FERREIRO, 1987; COUTINHO, 2005; GALVÃO; LEAL, 2005).  

No começo da década de 1970, ocorre a extensão do Ensino Fundamental para oito 

anos, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN) nº 5.692/1971, que também 

estabeleceu a obrigatoriedade, em âmbito nacional, da organização do currículo em séries 

anuais. Em décadas posteriores (1970, 1980 e 1990), o acesso à escola pública foi ampliado às 

camadas populares
9
 e a dinâmica interna da escola seriada passou a ser estudada como uma 

das promotoras de fracasso escolar, principalmente na 1ª série do 1º grau, tendo como causa a 

reprovação e a evasão escolar, bem como as altas taxas de analfabetismo (PATTO, 1999). 

Desde a instalação da seriação no Brasil até a década de 1980, havia uma separação 

entre as crianças na fase de alfabetização, feita por meio de testes de leitura
10

 (prontidão); o 

processo de alfabetização se dava em duas etapas: uma etapa preparatória e a outra a 

                                                
8 Utilizaremos 1º grau para ser coerente com o período histórico anterior à promulgação da Lei nº 9394/96 que 

instituiu a nova organização da Educação Básica. 
9 Utilizaremos o termo “camadas populares” baseados na denominação dada por Soares (1989). 
10 Teste ABC de Lourenço Filho, por exemplo. O teste ABC de Lourenço Filho tinha como proposta avaliar a 

coordenação e a memorização, pois havia a ideia de que para se iniciar a alfabetização eram necessárias essas 
capacidades como pré-requisito (prontidão), pois seu objetivo não é avaliar o conhecimento relacionado ao 

SNA, e sim verificar o nível de maturidade requerido na época para a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Lourenço Filho visava homogeneizar o ensino, pois “acreditava que era a partir da aferição das potencialidades 

individuais das crianças que havia a possibilidade da distribuição das crianças em turmas, as quais eram 

classificadas conforme o desempenho intelectual apresentada por seus integrantes” (SILVA; SCHELBAUER, 

2007, p. 125). Assim, buscava mecanismos para que a educação popular pudesse ser realizada de maneira 

rápida, econômica e eficaz. Não podemos condenar a utilização dos testes, pois para a época e as 

circunstâncias nas quais o educador vivia, estes foram de relevante importância para a reforma educacional 

proposta por ele. 
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alfabetização propriamente dita (CARRAHER, 1986; CORREIA; SANTOS, 1996; 

MORTATTI, 2000). Os testes de prontidão tinham como objetivo medir o grau de maturidade 

das crianças, necessário à aprendizagem da leitura e da escrita, e classificá-las para a 

organização homogênea das classes. O fracasso era considerado como indicação da falta de 

capacidade dessas crianças em aprender a ler e escrever, e não só como falta de aprendizagem 

ou como uma experiência social diferente (MORTATTI, 2000). 

Soares (1989) apontou que o fracasso do processo de alfabetização, no sistema seriado 

do Brasil ainda poderia ser explicado através de três discursos: a ideologia do dom, que 

afirmava que a escola oferecia “igualdade de oportunidades” para a alfabetização, e cabia ao 

dom (talento natural) de cada criança o aproveitamento dessas; a ideologia da deficiência 

cultural, que afirmava que a inteligência das crianças dependia de sua origem social; e, por 

fim, a ideologia das diferenças culturais, que enfatizava que “ser diferente” (não pertencer) às 

classes dominantes era ser inferior, mesmo sendo considerado “alguém de cultura”. 

Nesse contexto específico, na tentativa de encontrar soluções para o fracasso escolar 

na alfabetização, o Ciclo Básico de Alfabetização surgiu como possibilidade tática de 

eliminação da reprovação no final da 1ª série do 1º grau, ampliando o período de alfabetização 

para dois anos, assegurando a continuidade do processo e tendo como respaldo novas 

perspectivas teóricas em alfabetização, que passaram a ser assumidas e disseminadas como 

eixo teórico-metodológico necessário às práticas de alfabetização, ante as mudanças sociais e 

políticas vivenciadas no final do século XX, por ocasião do fim da ditadura (SOUZA 

JUNIOR, 2007; MAINARDES, 2007a).  

As orientações chamadas construtivistas deslocaram o eixo sociopolítico da criação do 

Ciclo Básico de Alfabetização, como um reflexo da política dos Estados, para o terreno 

cognitivo e da interação entre os indivíduos, sendo disseminada uma “nova” concepção de 

alfabetização baseada nos resultados das pesquisas de Ferreiro e Teberosky (1999). Essas 

transformações, na concepção da alfabetização e no processo de apropriação dos 

conhecimentos sobre a escrita pela criança, revelaram a necessidade de mudanças tanto na 

postura do professor como na organização dos conteúdos, fator essencial, a partir dos debates 

que permeavam as novas concepções de alfabetização. 

Para possibilitar a introdução das “novas” práticas de alfabetização, foi enfatizada a 

divulgação de material impresso sobre o construtivismo e ainda o relato das experiências 

bem-sucedidas (MORTATTI, 2000). Essa revolução conceitual quanto à alfabetização e às 

práticas de letramento, contudo, não se restringiu aos sistemas escolares organizados em 
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ciclos bem como se estendeu aos organizados em série, prefigurando em vários documentos 

oficiais no país atualmente e nas práticas desenvolvidas em ambas as organizações escolares.  

Traremos aqui as discussões teóricas que fizeram parte do aporte teórico que 

caracterizou os Ciclos Básicos de Alfabetização e que, após a ampliação da discussão em 

relação ao que seria a alfabetização e como se daria esse processo, até hoje são consideradas 

como elementos norteadores da prática de alfabetização nas escolas organizadas em série e 

em ciclos. Dentre elas, focaremos nesta subseção a Teoria da psicogênese da escrita e os 

Discursos sobre o letramento pela relação e pela especificidade para com nosso objeto de 

pesquisa.  

Na Teoria da psicogênese da escrita, Ferreiro (1987) considera como elementos 

centrais para a compreensão do SNA duas perguntas básicas: (i) o que se nota/registra no 

papel tem a ver com características físico-funcionais dos objetos ou tem a ver com a 

sequência de sons que forma os nomes dos objetos?; (ii) cada letra substitui o quê (uma 

sílaba/um segmento sonoro menor que a sílaba)? Consequentemente, as habilidades de 

memória e destreza motora (requeridas pelos métodos tradicionais e pelos testes de prontidão) 

passam, nessa nova concepção de alfabetização, a serem subordinadas ao ato de compreensão 

das propriedades e convenções do SNA (LEAL; MORAIS, 2010). 

Numa perspectiva que concebe a escrita alfabética como memorização de um código, 

cabe ao aprendiz “decorar” quais letras correspondem a qual fonema; já ao conceber a escrita 

alfabética a uma aprendizagem conceitual, a tarefa da criança seria não só “associar” 

grafemas a fonemas, mas compreender as propriedades desse sistema complexo. É necessário, 

portanto, considerar não só os aspectos gráficos, como os testes de prontidão faziam, mas 

também os constitutivos da escrita (as propriedades do SNA). Segundo Leal e Morais (2010, 

p. 35-36), a compreensão dos princípios do SNA se dá quando a criança entende que 

 

a) Se escreve com letras, que não podem ser inventadas, que têm um 

repertório finito e que são diferentes de números e outros símbolos;  

b) As letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem 

mudanças na identidade das mesmas (p, q, b, d), embora uma letra 
assuma formatos variados (P, p,...);  

c) A ordem das letras é definidora da palavra que, juntas, configuram e 

uma letra pode se repetir no interior de uma palavra em diferentes 
palavras;  

d) Nem todas as letras podem vir juntas de outras e nem todas podem 

ocupar certas posições no interior das palavras;  
e) As letras notam a pauta sonora e não as características físicas ou 

funcionais dos referentes que substituem; 

f) Todas as sílabas do português contêm uma vogal;  
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g) As sílabas podem variar quanto as combinações entre consoantes, 

vogais e semivogais (CV, CCV, CVSv, CSvV, V, CCVCC, ...), mas 

a estrutura predominante é a CV;  
h)  As letras notam segmentos sonoros menores que as silabas orais que 

pronunciamos;  

i) As letras têm valores sonoros fixos apesar de muitas terem mais de um 
valor sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de uma 

letra. 

 

 

Com os resultados das pesquisas (FERREIRO, 1987, 1989; FERREIRO; 

TEBEROSKY; 1999; FERREIRO; GOMES-PALACIO, 1982), a discussão sobre a 

“qualidade da alfabetização e fracasso escolar” deixa de centrar-se unicamente nos métodos 

de alfabetização, na prontidão e nas condições da família/meio social e passa a considerar o 

processo de aprendizagem da leitura e da escrita pela criança, estando esta inserida nas 

diversas formas de organização escolar. Passa-se a considerar que a construção do 

conhecimento sobre a escrita alfabética pela criança se daria de forma construtiva e ativa, por 

meio da elaboração de suas próprias hipóteses, cometendo erros construtivos, nas mais 

diferentes classes sociais, dependendo do seu contato com a língua no uso social 

(FERREIRO, 1987).  

Ferreiro (1987) investigou como a criança elabora hipóteses desde quando ela não faz 

relação entre as formas gráficas e os seus significantes orais (hipótese pré-silábica), passando 

pela fonetização da escrita (hipótese silábica), até quando compreende que as letras 

representam fonemas (hipótese alfabética)
11

. O primeiro período é marcado pelo processo de 

diferenciação (icônico e não icônico), no qual a criança busca relações entre esses dois modos 

de realização gráfica. Já no segundo período, a criança tentaria centrar-se nas propriedades 

específicas do texto (legibilidade), com manifestação dos critérios de quantidade mínima e 

variação, apresentando diferenciação nas escritas no interior da mesma palavra (intrafigural) e 

entre palavras diferentes (interfigural). Ambos os períodos fazem parte da hipótese pré-

silábica na compreensão da escrita alfabética pela criança. Por fim, haveria uma busca mais 

explícita da criança pelo processo de fonetização, terceiro período, no qual ela começaria a 

perceber, principalmente, que as partes escritas podem corresponder a partes da linguagem 

                                                
11 A compreensão da escrita na perspectiva da psicogênese da escrita se manifestaria em três períodos 

(envolvendo as hipóteses mencionadas) e refletiria a relação entre o desenvolvimento lógico e a compreensão 

da escrita pela criança, por meio da coordenação entre as semelhanças e diferenças (i), da construção de uma 

ordem serial (iii), da construção de invariantes (ii), da relação entre a totalidade e as partes (iv) e da 

correspondência termo a termo (v) (FERREIRO, 1983). Os três primeiros aspectos, característicos da hipótese 

pré-silábica, estariam diretamente relacionados ao primeiro e segundo períodos, já os dois últimos aspectos ao 

terceiro período que compreende a hipótese silábica, silábico-alfabética e alfabética. 
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oral sendo esse período marcado pelas fases (hipóteses) silábica, silábico-alfabética e 

alfabética. 

Na fase silábica, a criança passava a escrever uma letra para cada sílaba pronunciada 

oralmente; a princípio, sem estabelecer relação do som com a letra correspondente (eixo 

quantitativo) e, posteriormente, fazendo relação entre as letras e as sílabas orais nas suas 

escritas (eixo qualitativo). Nesse percurso, segundo Ferreiro (1989), a decomposição oral das 

palavras, realizada pelas crianças no período silábico, teria importância no desenvolvimento 

da compreensão da criança sobre a escrita, já que proporciona novas relações entre totalidades 

diferentes: entre as sílabas/palavras emitidas e a escrita (letras) e a sequência de letras da 

palavra escrita como totalidade. Isto, segundo a autora, seria um meio da criança compreender 

a relação entre a totalidade e as partes bem como um recurso de 

regulação/antecipação/justificação dessa quantidade como possibilidades de resolução de 

conflitos internos entre a exigência de quantidade mínima de letras e a hipótese silábica. 

Posteriormente ao silábico, o período silábico-alfabético seria o acrescimento de letras em 

relação à escrita silábica. 

Com os conflitos criados na análise e na tentativa de compreensão de suas escritas e de 

outras pessoas, as crianças vivenciam uma fase intermediária, na qual ora representam o som 

de cada sílaba pronunciada por uma letra, ora utilizam duas letras ou mais, fase silábico-

alfabética. Elas descobriram que a própria sílaba não era a unidade menor, mas era constituída 

por unidades menores. Por um lado, elas percebiam que ora a sílaba podia ter uma letra, ora 

mais de uma letra – eixo quantitativo; e, por outro lado, percebiam que a unidade de som não 

garantia a identidade de letras e a de sons – eixo qualitativo, surgindo, assim, os problemas de 

natureza ortográfica. Nesse ponto, elas estavam perto de apropriar-se do que era socialmente 

estabelecido (FERREIRO, 1987). A fase final nesse período era a apropriação pela criança da 

escrita alfabética, na qual ela representava todos os sons da fala na escrita, compreendendo 

seus princípios e dominando suas convenções paulatinamente (FERREIRO, 1989). 

A apropriação da escrita alfabética, contudo, não leva a criança a dominar a norma 

ortográfica (MORAIS, 1999). Ao atingir a hipótese alfabética, é preciso que a criança reflita 

sobre essa norma, compreendendo as regularidades e as irregularidades ortográficas
12

, e 

escreva convencionalmente as palavras (MORAIS, 2005); assim, ela precisa “apropriar-se das 

                                                
12 Aprofundando essa temática, Morais (1999) apontou que as regularidades formariam três grupos: as regulares 

diretas – a regra estaria relacionada ao uso de uma ou outra letra entre as dos pares mínimos (P/B, T/D, V/F) e 

não estaria ligada ao contexto; as regulares contextuais – a escolha do uso da letra estaria condicionada ao 

contexto de uso; e as regulares morfogramaticais – as regras de uso da letra estariam ligadas ao tipo de 

classificação morfológica ou gramatical da palavra. Já em relação às irregularidades, segundo ele, não haveria 

nenhum tipo de regra subjacente ao seu uso, devendo a criança apenas memorizar (MORAIS, 1999). 
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restrições irregulares e regulares, socialmente convencionadas, de modo a gerar não só a 

escrita de palavras, mas a escrita correta de palavras” (MORAIS, 1999, p. 15). 

 O autor acima referido propôs que a criança elaborava internamente os conhecimentos 

que recebia do meio sobre a ortografia e, através da reelaboração de suas representações 

mentais sobre as restrições ortográficas regulares e irregulares, ela progrediria, sendo capaz de 

escrever cada vez mais corretamente ou convencionalmente. Desta forma, a criança 

evidenciava o caráter gerativo da escrita por meio da reflexão sobre as regularidades entre 

letra-som e da escrita de palavras, exceto daquelas que continham irregularidades, por não 

possuírem esse caráter. Portanto, seria importante considerar que os erros
13

 semelhantes em 

aparência teriam naturezas diferentes. 

Como implicações pedagógicas dessa compreensão do processo de apropriação da 

escrita e da norma ortográfica, salientamos a importância de pensarmos sobre o fato de que 

“estar alfabético” não envolveria, diretamente, a possibilidade de ter 

memorizado/automatizado as correspondências grafofônicas da nossa língua (estar 

alfabetizado). Além disso, alertamos que a compreensão sobre a escrita, segundo a 

psicogênese, não pode deixar de lado as “atividades pedagógicas regulares”
14

 em detrimento 

apenas da construção das hipóteses sobre o SNA pela criança de forma individualizada. 

A discussão sobre alfabetização foi ampliada nas décadas de 1980 e 1990, partindo da 

reflexão sobre o uso da leitura e da escrita nas diversas práticas sociais, até, gradualmente, o 

conceito de alfabetização estender-se em direção ao conceito de letramento: “do saber ler e 

escrever em direção ao ser capaz de fazer uso da leitura e da escrita” (SOARES, 2003a, p. 7), 

estando atrelado a este nos últimos 30 anos (SOARES, 1998). Portanto, a partir do final do 

século XX configura-se uma nova forma de conceber os modos e as finalidades da 

alfabetização: a criança deixa de ser considerada reprodutora de técnicas do ler e escrever e 

passa a ser respeitada como autora de seu próprio discurso. Sendo assim, a leitura e a escrita 

deixaram de ser vistas apenas como práticas escolares e passaram a ser consideradas como 

práticas sociais do cotidiano, sendo garantida pela escola a inserção da criança nessas práticas.  

                                                
13 Encontramos controvérsias quanto ao uso da palavra erro para escritas desviantes da norma padrão. Morais 

(1999), referindo-se a essa questão, comentou que não era substituindo a palavra erro por “variações” ou 
“hipóteses” para as escritas infantis que não são prescritas convencionalmente que se alteraria o quadro do 

ensino da ortografia. Pois, para dominar a escrita ortográfica, o sujeito precisaria reproduzir as formas 

autorizadas e não seria liberado para produzir o que quisesse, a não ser que conscientemente fizesse 

transgressões intencionais, por ter desenvolvido um nível bastante consciente das restrições da norma. 
14 Adotaremos o termo ‘regular e regularidade’ em lugar de ‘sistemático/sistemática e sistematização’ para 

melhor compreensão do sentido que queremos compartilhar: atividade que se repete de forma circular, sem, 

contudo, ser repetitiva na sua essência, pela ampla possibilidade de exploração das habilidades elencadas e pela 

diversidade de oportunidades oferecidas, levando-se em consideração o processo de aprendizagem da turma e 

de cada criança, em específico. 
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Para Soares (2003a), a alfabetização e o letramento seriam dois processos diferentes: 

por um lado, a alfabetização seria um processo contínuo, linear, com limites claros e definidos 

objetivamente; por outro lado, o letramento seria também contínuo, porém não linear e com 

muitas dimensões que englobariam práticas e funções diversas. Alfabetizar seria o ato de 

“tornar o indivíduo capaz de ler e escrever” e alfabetização seria o processo que envolve “a 

ação de alfabetizar” (SOARES, 2003a, p. 31). Paralelamente, letramento seria “o estado ou 

condição de quem se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e escrita”
15

 

(SOARES, 2003a, p. 40). 

No entanto, a autora supracitada (2003b) apontou que a alfabetização, principalmente 

a partir da década de 1990, vem sendo obscurecida pelo letramento, perdendo sua 

especificidade no contexto brasileiro. Entre as muitas causas, a autora mencionada citou que a 

reorganização do tempo escolar em ciclos, apesar de trazer contribuições positivas, apresentou 

uma diluição das metas
16

 e dos objetivos a serem atingidos ao longo do ciclo inicial. Nesse 

contexto, equívocos sobre o processo de alfabetização ocorreram, como: a não consideração 

da língua escrita como objeto específico de conhecimento; a incompatibilidade do paradigma 

cognitivo psicogenético à proposta de metodologia na alfabetização; e a concepção de que 

apenas pelo convívio com textos ocorreria a aprendizagem de leitura e escrita. 

  Apesar do avanço na concepção sobre a língua e a linguagem, a simples mudança de 

paradigma na alfabetização não causou melhoria evidente nas práticas de alfabetização, pois a 

Psicogênese da Escrita é uma teoria psicológica de “como a criança aprende” e sua 

transformação direta em uma prática pedagógica implicou, muitas vezes, na ideia de que 

bastava a convivência das crianças com a leitura e a escrita para que se alfabetizassem. Como 

abordado por Soares (2003b), se antes o professor possuía um método, mas desconhecia as 

teorias subjacentes a ele, com a Psicogênese da Escrita ele não tinha uma metodologia para 

alfabetizar com base nela. Nesse contexto, Soares (2003b) enfatiza que a alfabetização passou 

a ser obscurecida pelo letramento, perdendo sua especificidade no contexto brasileiro, de 

forma que 

 

                                                
15 Com base em Street (1989), Kleiman (2002) enfatizou que as práticas de uso da escrita na escola trouxeram, 

em si, uma concepção de letramento (autônomo), tendendo esta a preocupar-se apenas com o “letramento 

escolar” e não com o letramento como prática social (ideológico). Além disso, segundo Tfouni (1988, 1997, 

2006), sendo o letramento um processo em que estaria encaixado em outro – a alfabetização -, seria importante 

destacar que existem letramentos variados, mesmo sem a presença da alfabetização, “não podendo ser fixado o 

ponto que separa os letrados dos iletrados” (SOARES, 2003a, p. 95). 
16 Termo utilizado pela autora (SOARES, 2004), assemelhando à denominação “expectativas de aprendizagem” 

que adotamos neste trabalho. 
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[...] sem proposições metodológicas claras, estamos correndo o risco de 

ampliar o fracasso escolar, ou porque rejeitamos os tradicionais métodos 

[...] ou porque não saberemos resolver o conflito entre uma concepção 
construtivista da alfabetização e a ortodoxia da escola ou [...] porque 

podemos incorrer no espontaneísmo (SOARES, 2003b, p. 96).  

 

 

Seria, portanto, necessário assumir a especificidade de ambos os processos, tanto nas 

escolas seriadas como nas cicladas, sabendo que eles são indissociáveis e interdependentes. A 

referida autora considera necessário “reinventar a alfabetização”, no sentido de desenvolver 

em salas de alfabetização duplo objetivo de alfabetizar letrando. É preciso ensinar a criança a 

se apropriar das características específicas do sistema de escrita, ao mesmo tempo em que 

estivesse sendo letrado (SOARES, 2003a, 2003b) por meio de dois caminhos: um primeiro 

consistia em ajudar a criança por meio da reflexão “sobre as características dos diferentes 

textos que circulam ao seu redor, sobre seus estilos, usos e finalidades” (2003b, p. 70) e um 

segundo implicaria em ajudar o aprendiz a apropriar-se do SNA, interagindo com a língua, em 

uma perspectiva reflexiva, analisando e refletindo sobre os pedaços sonoros e escritos das 

palavras
17

. 

 
Entretanto, o que lamentavelmente parece estar ocorrendo atualmente é que 

a percepção que se começa a ter de que, se as crianças estão de certa forma 

letradas, não estão sendo alfabetizadas, parece que se está conduzindo à 
solução de um retorno à alfabetização como processo autônomo, 

independente do letramento e anterior a ele. É o que estou considerando ser 

uma reinvenção da alfabetização (SOARES, 2003b, p. 9). 

 

 

A discussão sobre a metodologia adequada para o processo de alfabetização não é 

recente no cenário brasileiro, sendo motivo de disputas amplas e acirradas entre “defensores 

de métodos” e/ou “teorias”, políticos e intelectuais que apregoam o/a 

                                                
17 Os debates sobre a necessidade de possibilitarmos a reflexão pelas crianças sobre os pedaços sonoros e 

escritos da palavra inserem-se, desde a década de 1970, na discussão sobre a relação entre a consciência 

fonológica e a apropriação da notação alfabética e é explicada por meio de três linhas teóricas, segundo Morais 

(2004). Em uma das linhas teóricas, a consciência fonológica seria uma consequência da alfabetização 

(FERREIRO, 1989, p. 46); em outra, a consciência fonológica seria determinante do sucesso na alfabetização 

(CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2004; CARDOSO-MARTINS; BATISTA, 2005) e, em uma terceira 
perspectiva, a consciência fonológica ou metafonológica inscrever-se-ia no campo da metacognição, fazendo 

parte dos conhecimentos metalinguísticos do sujeito sobre os seus próprios processos (FREITAS, 2004). Na 

realidade, os estudos sobre consciência fonológica, na sua maioria, assumem uma concepção empirista 

(defendem que se devem desenvolver as habilidades fonológicas antes da alfabetização), indo de encontro com 

os adeptos da psicogênese, que negam o papel dessas habilidades metalinguísticas como elemento importante 

na alfabetização inicial. Morais (2004) defende que o ponto de interseção entre as linhas de pesquisa (adeptos 

da consciência fonológica e da psicogênese da escrita) estaria em que a criança, ao desenvolver habilidades de 

analisar fonologicamente as palavras da sua língua, certamente lançaria mão dessa capacidade de análise ao 

elaborar hipóteses sobre a escrita (MORAIS, 2003, 2004; LEITE, 2006). 
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método/metodologia/proposta eficaz que garantirá a alfabetização da maior parte das crianças 

(BELINTANE, 2006). Desta forma, Morais (2007) apontou a urgência em discutirmos 

metodologias em alfabetização (em lugar de métodos), observando o domínio específico em 

que se inserem a leitura e a escrita, ressignificando a alfabetização e considerando a 

heterogeneidade das crianças, por meio de intervenções pedagógicas adequadas. 

Defendemos, portanto, quer na escola ciclada quer na seriada, a necessidade de 

discutirmos metodologias para o processo de alfabetização de crianças. Apoiamo-nos em uma 

concepção diferenciada de método, entendendo-o como o resultado da consideração e da 

articulação de uma clara definição dos objetivos da alfabetização, da opção conceitual e da 

definição das ações, procedimentos e técnicas, para atingir os objetivos e não o considerando 

apenas como “um conjunto de prescrições geradoras de uma prática rotineira” (SOARES, 

2009, p. 95). Isto traz, portanto, na escola organizada em série e em ciclos, implicações 

didáticas e pedagógicas articulando as várias facetas desse processo, tanto na 

intervenção/ensino junto à criança como na avaliação e nos materiais utilizados para ensinar a 

ler e escrever. 

Na discussão sobre proposições metodológicas (didáticas e pedagógicas) de ensino na 

alfabetização, nas escolas seriadas e cicladas, é necessário recuperar o lugar do ensino da 

escrita alfabética no ensino de língua portuguesa por meio de uma regularidade quanto à 

frequência, à variabilidade e ao aprofundamento dos seus aspectos, promovendo a 

memorização das convenções e compreensão dos princípios do SNA bem como assegurando 

a todas as crianças vivências de práticas reais e contextualizadas de leitura e produção de 

textos diversificados para atender a uma determinada finalidade (MORAIS; 

ALBUQUERQUE, 2005).  

Por fim, entendemos que a discussão nesta seção segue na direção de que, ao se buscar 

refletir sobre ‘como e para quê’ se alfabetiza no contexto das escolas seriadas e cicladas, tem-

se necessariamente que refletir sobre categorias tais como: regularidade, variabilidade, 

aprofundamento e diferenciação das atividades propostas e das intervenções na rotina escolar. 

No entanto, a crítica ao ensino graduado (por ocasião do surgimento da perspectiva 

construtivista e com o advento da organização escolar em ciclos) provocou, em muitos casos, 

o “efeito pendular” de censura e abandono a todo ensino regular e intencional no período da 

alfabetização.  
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1.1.2 O confronto de “lógicas”: relações entre a retenção escolar e o processo de 

alfabetização nas escolas seriadas e cicladas  

 

Para melhor compreendermos as relações entre o confronto de “lógicas” envolvidas 

nas relações que se estabelecem entre a retenção escolar e o processo de alfabetização, nas 

escolas seriadas e cicladas, é importante considerar que a organização escolar em ciclos 

surgiu, no contexto brasileiro, como opção tática ante as estratégias, historicamente postas 

pelo sistema seriado, quanto ao processo de alfabetização. 

Mainardes (2007a) aponta que o processo de formação da política de ciclos no Brasil 

poderia ser dividido em três períodos. O primeiro (entre 1918/1921 e 1984) foi marcado pela 

crítica à reprovação nos anos iniciais e discussões em torno da promoção automática; 

buscava-se reduzir as taxas de reprovação e o desperdício de recursos financeiros, além de 

promover todas as crianças pela falta de vagas no Ensino Primário da época. Logo após, na 

década de 1950, iniciaram-se as discussões em torno da promoção automática para reduzir as 

taxas de reprovação, que chegaram ao índice mais elevado na América Latina, com 57,4% ao 

final da 1ª série do 1º grau (MAINARDES, 1995). Neste contexto, surgiu o debate sobre o 

desperdício de recursos financeiros, buscando-se aumentar o número de vagas na escola 

seriada e reclamando-se um padrão de escola mais moderno. 

O segundo período (entre 1984 e 1990), formado com a emergência dos Ciclos 

Básicos de Alfabetização por ocasião do fim da ditadura militar, promoveu a revisão e a 

reestruturação da promoção automática junto a outras estratégias (MAINARDES, 2007a). 

Como forma de combater o fracasso na alfabetização, as primeiras experiências de eliminação 

das séries ocorreram no Rio Grande do Sul (1958), com a Reforma da Educação Primária 

(MAINARDES, 2007a). Depois, entre 1959 e 1962, ocorreu em São Paulo a implantação da 

Promoção por Rendimento Efetivo em um grupo escolar experimental. Em 1963 até final dos 

anos de 1960, foi a vez de o Distrito Federal organizar o Ensino Primário em fases e etapas. 

Pernambuco organizou a escolarização em níveis em 1968, mas não se tem data do período de 

duração desse projeto. 

Conforme Mainardes (2001), o estado de São Paulo, entre 1969 a 1971, implantou a 

‘Organização em níveis’ reformando o Ensino Primário, com a eliminação da reprovação das 

crianças das 1ª e 3ª séries. A promoção de um nível ao outro se daria mediante o alcance de 

metas mínimas fixadas nos programas de ensino. Posteriormente, entre 1970 e 1984, foi 

implantado o ‘Sistema de Avanços Progressivos’ em Santa Catarina, inicialmente, nas 1ª e 5ª 

séries, depois atingindo todo o sistema de ensino de 1º grau do Estado. As crianças eram 
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promovidas automaticamente para as outras séries, chegando, ao final do 1º grau, muitas 

vezes, não alfabetizadas.  

Por fim, entre 1979 e 1984, o estado do Rio de Janeiro criou o ‘Bloco Único na Rede 

estadual’, que tinha o propósito de ampliar o tempo de aprender na escola, vinculando a 

escolaridade ao processo natural de construção de aprendizagem de cada criança, 

incorporando crianças a partir de 6 anos. Esse bloco tinha a duração de cinco anos, sendo três 

anos para conhecimentos fundamentais e dois anos para aprofundamento e ampliação de 

conceitos (MAINARDES, 2007a). As séries foram abolidas e, por não ser permitida a 

reprovação, a criança poderia ser submetida a um ano de estudo complementar ao final do 

bloco, caso não alcançasse os objetivos propostos. 

Essa proposta foi dissolvida por ter despertado grande resistência entre os docentes, 

pois tinha um longo intervalo de tempo escolar e faltava-lhe manutenção clara de 

procedimentos adotados pelos diferentes professores. Apesar de sua extinção, o Bloco Único 

no Rio de Janeiro inspirou novas propostas de ciclos em substituição às séries, apesar de a 

maioria delas pretender apenas eliminar a reprovação nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, com a implantação da progressão automática (MAINARDES, 2007a).  

Barretto e Mitrulis (2004) apontaram que os primeiros Ciclos Básicos de 

Alfabetização surgiram em São Paulo (1984), Minas Gerais (1985), Paraná e Goiás (1988). 

Esses ciclos reestruturavam num continuum as antigas 1ª e 2ª séries do 1º grau, em uma 

tentativa de reorganização da escola pública, diminuindo a distância entre o desempenho das 

crianças das diferentes camadas da população e buscando assegurar a escolaridade básica. 

Essas iniciativas, originárias da administração, pretendiam muito mais resolver o 

estrangulamento que havia na passagem da 1ª série para a 2ª série do que promover a 

mudança de séries para ciclos no ensino de 1º grau. Elas traziam implicações administrativas, 

organizacionais e pedagógicas e eram justificadas por motivos políticos e educacionais, 

eliminando a reprovação ou retenção no final do 1º ano e procurando assegurar a flexibilidade 

curricular.  

Havia a preocupação com aquelas crianças que, tendo avançado na alfabetização ao 

longo da 1ª série, eram obrigadas a retornar ‘à estaca zero’ com a repetência. Segundo os 

autores supracitados, esperava-se que as crianças manifestassem certas atitudes, adquirissem 

habilidades e dominassem conhecimentos básicos em nível semelhante ao final do ciclo. O 

Ciclo Básico, portanto, pretendia flexibilizar o tempo e a organização da escola para que o 

conjunto de crianças tivesse a oportunidade de aprender as mesmas coisas.  
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Mainardes (2001) afirmou que o Ciclo Básico em São Paulo atingiu apenas as duas 

séries iniciais e que as mudanças apresentadas por ele resultaram em uma melhora em 10% 

nos índices de promoção. Logo após, foi instituída a jornada única de trabalho do professor e 

das crianças, com 6 horas diárias em melhores condições. Em Minas Gerais, o processo do 

Ciclo Básico foi similar ao de São Paulo.  

A pesquisa de Silva e Davis (1993) sobre as comparações do impacto do Ciclo Básico 

de Alfabetização em Minas Gerais e São Paulo apresentou os seguintes resultados: a taxa de 

reprovação, que antes da implantação era de 40% na 1ª série, baixou para 20%; na 2ª série, a 

repetência, que era de 3%, subiu para faixa de 40 a 45%. As autoras apontaram o Ciclo Básico 

como meio de inserção da criança na escola e afirmam que a implementação desse reduziu os 

índices de reprovação no primeiro ano de escolaridade, vindo tais índices a aumentar no final 

do segundo ano do Ciclo Básico; portanto, teria ocorrido um adiamento da reprovação do fim 

da 1ª série para o fim do Ciclo Básico, apesar de a criança permanecer na escola.  

Mainardes (2001) relatou que no Paraná a implantação do Ciclo Básico foi ampliada 

para os quatro primeiros anos do Ensino Fundamental, com a intenção de combater o fracasso 

escolar nas séries iniciais, reorganizar a escola pública, implementar metodologias inovadoras 

na alfabetização, incorporar vários avanços teóricos, romper com a concepção mecanicista e 

as metodologias tradicionais de alfabetização e mudar o enfoque da avaliação. Os dados 

apontaram que, do período Pré-ciclo Básico de Alfabetização para o Pós-ciclo Básico de 

Alfabetização, ocorreu em termos gerais, nesse Estado, a diminuição da evasão de 1,3%. 

Porém, a aprovação diminuiu 1,1% e a retenção aumentou 2,4% no final do ciclo. 

No terceiro período da implantação da organização em ciclos no país, a partir de 1990, 

os ciclos passaram a abranger todo o Ensino Fundamental
18

 e buscavam romper com a lógica 

da exclusão da escola seriada, assumindo, muitas vezes, a “condição” de estratégias oficiais 

para a reordenação dos tempos e espaços escolares, em alguns municípios e estados 

brasileiros
19

. Atualmente, há uma diversidade de conceitos sobre os ciclos (SOUZA; 

ALAVARSE, 2003): Freitas (2003), por exemplo, considera que existem os Ciclos de 

                                                
18 A ideia de ciclos consta nas prescrições oficiais18 desde a LDB nº 9394/96 (BRASIL, 1996) e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais18 (PCNs). Com o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei Federal nº 10.172, de janeiro 
de 2001, a ideia da escolaridade em ciclos foi fortalecida, sem, contudo, observarmos propostas de mudanças 

radicais no currículo e na avaliação quanto a sua implantação nas escolas e sistemas de ensino. 
19 Segundo dados do Censo Educacional, divulgados pelo INEP em 2005, o percentual de escolas brasileiras que 

apresentavam uma combinação de séries e ciclos no Ensino Fundamental era de 7,16%, e o de escolas 

organizadas unicamente em ciclos era de 11,1% e o de escolas unicamente seriadas 83,11%. Considerando-se 

os dados referentes ao número de matrículas, encontraríamos 19,6% de matriculados em escolas 

exclusivamente organizadas em ciclos e 15,5% em escolas que adotariam as duas formas de organização 

(FERNANDES, 2007). Pelo que percebemos, ainda é um índice muito limitado de escolas organizadas em 

ciclos em relação às escolas seriadas.  
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Formação e a Progressão Continuada; Arroyo (1999), por sua vez, considera a progressão 

continuada como um tipo de ciclo e Mainardes (2007a) divide os ciclos em Formação e de 

Aprendizagem, considerando a progressão continuada como outro tipo de organização.  

Os ciclos de Aprendizagem
20

, organizados em ciclos plurianuais, propõem rupturas 

menos radicais em relação ao currículo, à avaliação, à metodologia e à organização. A 

distribuição dos grupos de crianças baseia-se nas diferentes faixas etárias e estas podem ser 

retidas ao final de dois ou três anos de duração, caso não atinjam os objetivos do ciclo 

plurianual (MAINARDES, 2009b; PERRENOUD, 2004). Já os Ciclos de Formação, baseiam-

se nos ciclos do desenvolvimento humano (infância, puberdade, adolescência) e propõem 

mudanças radicais quanto aos sistemas de ensino e à organização escolar e a promoção ocorre 

de acordo com os grupos de idade sem retenções (KRUG, 2002; ALAVARSE, 2009). 

Entretanto, mesmo na proposta de organização da escolaridade em ciclos de Formação e/ou 

de Aprendizagem, a efetivação da aprendizagem contínua e aprofundada ainda permanece 

problemática (MAINARDES, 2009a).  

Historicamente, a ênfase na organização escolar em série se dava na preparação da 

criança para a sociedade por meio da “seleção das melhores”. Esta lógica de progressão 

funciona em uma perspectiva classificatória na qual a culpa da não aprendizagem recai sobre 

a criança (ARROYO, 1997). A finalidade, portanto, dessa organização, na sua origem, seria 

“ensinar tudo a todos”, em uma perspectiva liberal
21

, na qual o conhecimento é 

compartimentalizado e distribuído em séries anuais tendo o processo de avaliação a função de 

verificar pontualmente quem o domina (essa criança avançaria no ano escolar) ou não (esta 

ficaria retida no ano escolar), cujo fator motivador é a nota ou conceito. A escola seriada não 

é neutra, ingênua e equalizadora; ela foi e é forjada em uma conjunção de forças.  

A escola organizada em série possui, em geral, como lógica de funcionamento: (i) o 

agrupamento das crianças por critério nivelador; (ii) a formação de grupos homogêneos; (iii) 

apenas um ano é instituído, formalmente, para a construção das competências do currículo de 

forma estanque; (iv) a determinação prévia do conteúdo que todas as crianças têm de construir 

por série; (v) a avaliação do desempenho da criança pelo nível da turma; e (vi) a promoção 

rígida de um ano ao outro. Já a lógica da escola em ciclos baseia-se na (i) ampliação do direito 

                                                
20 Os ciclos de aprendizagem serão nosso foco nesta pesquisa. 
21 Interessante que os próprios liberais denunciaram a lógica perversa dos tempos e espaços da escola seriada. 

Desde 40 anos atrás, J. Carroll (1963) já denunciava e, logo após suas denúncias, Bloom, Hasing e Madaus 

(1971), há mais de 30 anos, divulgaram a tese de que era necessário ensinar a todos (equidade) tudo (eficácia), 

por meio de uma nova relação entre tempo e desempenho, concebendo-as como inversamente proporcional, a 

despeito das desigualdades. 



41 

 

 

à educação, democratização e ruptura com as práticas de exclusão
22

 dentro da escola; (ii) na 

aprendizagem como processo contínuo em um maior tempo por meio do atendimento às 

diferenças individuais; (iii) no desenvolvimento pleno de todas as crianças; (iv) no 

reconhecimento da pluralidade e diversidade cultural como integrante do currículo escolar; 

por fim, (v) na ideia de uma escola menos seletiva, integradora dos diferentes grupos sociais, 

por meio da permanência e continuidade. Portanto, “a finalidade dos ciclos não é facilitar a 

aprovação. A finalidade dos ciclos é dificultar a reprovação burra, aquela que acontece por 

falha da nossa organização ou da nossa estrutura” (CORTELLA, 2005, p. 49), como 

historicamente ocorreu na escola organizada em série. 

Além dos elementos acima mencionados, os ciclos
23

 são vistos como um mecanismo 

político-escolar de solução da retenção (BARRETO; MITRULLIS, 2004) que desafia 

taticamente a “produção da ruína” no âmbito escolar por trazer, em seus pressupostos, uma 

lógica de avaliação pautada na perspectiva formativa
24

 que se constitui hoje como um 

paradigma (HADJI, 2001). Contudo, Stremel (2008) e Mainardes (2006, 2007b, 2009a), com 

base na revisão de dissertações e teses sobre ciclos, indicaram certo distanciamento entre o 

que é posto nas propostas oficiais, voltadas para os ciclos, e o que efetivamente é praticado no 

interior das escolas. 

Porquanto, não desconsideramos, em nossa análise, a possibilidade de as escolas em 

ciclos estarem apenas camuflando a “falta de progressão da aprendizagem” com a “falsa 

progressão escolar”, em uma perspectiva seriada de produção e avaliação do conhecimento na 

alfabetização, configurando-se essa “progressão escolar” como uma “exclusão branda”; sendo 

assim, a criança avançaria nos anos que compõem o ciclo sem efetuar de fato aprendizagens, 

                                                
22 Consideramos exclusão como um “processo complexo e multifacetado, uma configuração de dimensões 

materiais, políticas, relacionais e subjetivas [...], não é uma coisa ou um estado, é um processo que envolve o 

homem por inteiro e suas relações com os outros. Não tem uma única forma e não é falha do sistema, [...] é 

produto do funcionamento do sistema” (SAWAIA, 1999, p. 9). 
23 Referimo-nos ao termo “ciclo” de forma genérica, seja qual for sua classificação: aprendizagem ou formação. 
24 O conceito de avaliação formativa teve origem com Michael Scriven (1967) e envolve diversas 

facetas/dimensões, tais como: processual (Landsheere), contínua (Cardinet), diagnóstica (Cortesão), regulação 

das aprendizagens e do desenvolvimento de um projeto educativo (Perrenoud) assumindo várias 

denominações: avaliação classificatória e diagnóstica (LUCKESI, 1995); avaliação emancipatória (SAUL, 

2005); avaliação mediadora (HOFFMANN, 1996); avaliação participante e avaliação qualitativa (DEMO, 

1987); avaliação dialética (VASCONCELLOS, 1995); avaliação dialógica (ROMÃO, 1998); avaliação 

informativa (no sentido de informar ou realimentar o processo de ensino/aprendizagem – SACRISTÁN; 

GÓMEZ, 1998); avaliação somativa (no sentido de avaliação final ou certificativa - LOCH, 2006); avaliação 

investigativa (ESTEBAN, 2001); avaliação na perspectiva formativa-reguladora (SILVA, 2003, 2004) e 

avaliação para a regulação do sistema educacional (AFONSO, 2000). 
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criando um “campo de exclusão subjetiva” no qual a reprovação é apenas adiada para o final 

do ciclo
25

 (FREITAS, 2002, p. 301). 

Nesse sentido, concordamos com Freitas (2003) quando o mesmo enfatiza que a lógica 

seletiva da escola seriada perpassa, ainda hoje, na organização do tempo e do espaço das 

escolas cicladas, pois, aquela foi concebida considerando a sala de aula como o “espaço” mais 

famoso e a seriação dos anos escolares, por meio da aprovação e reprovação, como o “tempo” 

mais adequado à sua efetivação. Se desconsideramos essa dimensão da reflexão, que põe em 

foco a “estrutura histórica da escola seriada” como ponto de partida em nossa análise, 

podemos passar a ideia ingênua de que apenas um decreto (nacional ou municipal) poderia 

modificar o funcionamento e a organização escolar em sua essência, sem haver mudanças 

estruturais na “lógica” relacionada ao que seria essa a efetivação da “escola com tempo mais 

ampliado para o processo de alfabetização”. 

Portanto, para romper com a seriação é preciso muito mais do que manipular um 

conjunto de variáveis; faz-se necessário conceber a “forma escola seriada” como uma maneira 

de organizar o trabalho pedagógico pautado nas “práticas de submissão” cuja “lógica de 

exclusão se completa com a lógica da submissão” (FREITAS, 2003, p. 37). Desta forma, os 

ciclos se configuram mais como uma possibilidade de “resistência necessária à lógica da 

seriação e à função excludente da escola do que ao seu uso como solução pedagógica” 

(FREITAS, 2003, p. 11). Nesse sentido, para o ciclo ser transformador ele deve, “[...] mais do 

que uma unidade do tempo escolar, constituir-se em uma medida intermediária para 

confrontar a escola dentro de uma nova lógica, cujas concepções [...] entram em conflito com 

a lógica seriada” (FERNANDES, 2009, p. 117-118). 

Enfrentar a escola seriada e sua finalidade, portanto, é muito mais que uma nova 

proposta de organização, é resistência e criatividade, sabendo que a evasão e a repetência têm 

origem histórico-social, em sua função seletiva e excludente, e a grande dificuldade, nesse 

contexto, seria alterar “as regas do jogo”. Deste modo, para que a escola em ciclos garanta o 

direito de a criança “avançar na aprendizagem ao mesmo tempo em que avançam na 

escolarização”, estes não devem ser implantados através da simples supressão das séries e 

avaliações; entretanto, seria preciso reaproveitar o tempo definido pelo ciclo com iniciativas 

condizentes com essa nova forma de ordenar as aprendizagens, adequando-as ao percurso de 

cada uma, conforme assevera Lüdke (2002). 

                                                
25 Para maior aprofundamento, ver as discussões teóricas sobre as contribuições e as limitações dos ciclos 

(ARROYO, 1997; DEMO, 1998; GROSSI, 2000; LINCH, 2002; MAINARDES, 2007c). 
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 Autores como Esteban (2001), Hadji, (2001), Corazza (1995) e Afonso (2000) 

apontam os riscos da avaliação formativa quando ela assume contornos de julgamento sobre o 

sujeito e suas capacidades, ao invés de centrar-se em parâmetros claramente delineados e em 

julgamentos sobre os processos de ensino/aprendizagem. Nesse sentido, entendemos que se a 

escola organizada em ciclos de aprendizagem não tiver claramente disposto, para os discentes 

e docentes, um currículo organizado e os critérios avaliativos quanto ao processo de 

alfabetização, esta pode assumir uma dimensão informal, sem possibilitar o avanço das 

crianças e a intervenção docente, bem como podendo promover a ‘exclusão interna’, não se 

configurando como sinônimo de resistência. 

Além dos elementos que vimos traçando nesta seção sobre a relação entre a 

alfabetização e a organização escolar, uma das grandes discussões atuais em educação gira em 

torno da ampliação do Ensino Fundamental de oito para nove anos (Plano Nacional de 

Educação (PNE), lei 10.172 de 2001 e a lei 11.274 de 2006, artigo 32, parágrafo 2 e 3) e a 

proposta de que, com esse aumento de um ano na escolaridade, seja garantido um ensino mais 

abrangente à criança, principalmente para àquela em fase de alfabetização. Até o momento de 

coleta dos dados de nossa pesquisa, tanto nas escolas em série como nas escolas organizadas 

em ciclos, havia uma recomendação para que a criança não fosse retida nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental
26

, porém a decisão ficava a critério dos gestores municipais. 

Nesse sentido, muitas escolas seriadas buscam desenvolver uma prática avaliativa na 

perspectiva formativa nas turmas de alfabetização; porém, a lógica excludente intrínseca a 

esse tipo de escola pode comprometer essa tentativa. Buscando uma “lógica de confronto”, a 

escola em ciclos, em sua essência, se compromete com a transformação do sistema 

educacional, questionando a lógica, a estrutura, a organização e a finalidade da escola 

graduada que provocam evasão, repetência e distorção idade/série, principalmente entre as 

crianças em fase de alfabetização. Contudo, é no contexto das escolas, permeado por 

múltiplas variáveis, por diferentes níveis de adesão aos ciclos e por diversas formas táticas de 

lidar com os problemas e desafios, que professores, crianças e os mais diversos atores sociais 

reinterpretam e fabricam a implementação dos ciclos como alternativa de organização escolar 

e possibilidade de ampliação e aprofundamento da alfabetização para a maior parte das 

crianças de 6 a 8 anos. 

                                                
26 Foram divulgadas na mídia várias matérias e reportagens sobre a temática 

http://www.youtube.com/watch?v=FhdSgKgAGPU. Com o PNE 2011/2020 (BRASIL, 2011b), aprovado em 

15/12/2011, tornou-se a 5ª meta nacional a não reprovação nos três anos iniciais do ensino fundamental. 
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A partir das reflexões que traçamos nessa subseção, pudemos conjecturar sobre qual 

lógica está presente na estrutura seriada de escola e em que sentido ela é prejudicial, além 

disso, percebemos que o ciclo também pode se tornar danoso, caso não exerça seu papel como 

uma lógica de mudança, de ressignificação, de resistência e de fabricação do processo de 

alfabetização em uma perspectiva mais humanitária, pois segundo Fernandes (2005, p. 5),  

 
[...] a seriação e a reprovação não podem, sozinhas, serem tomadas como a 

causa do fracasso escolar e, em contrapartida, o ciclo e a promoção serem 
tomados como a grande solução para esse problema – como muitas políticas 

educacionais sustentam. A escola deve, em seu conjunto, ser analisada e 

talvez assim, diante de mudanças estruturais possamos tratar o que 

entendemos por fracasso escolar: não só altas taxas de evasão e repetência, 
mas a falta de cumprimento dessa instituição com a sua função social. 

 

 

Algumas pesquisas tratam das diferenças entre as aprendizagens das crianças da escola 

seriada e ciclada. A pesquisa de Pinesso (2006), de caráter teórico e experimental, teve por 

objetivo investigar se haveria diferença entre a produção de textos das crianças da 4ª série e 

das crianças do 2º ano do 2º ciclo. No campo teórico, investigou-se a criação e a efetivação do 

Ciclo Básico de Alfabetização – CBA –, implantado no Estado do Paraná (1980) como 

política pública para as séries iniciais do Ensino Fundamental e, no campo experimental, foi 

aplicado um instrumento de produção de textos em duas escolas seriadas e duas cicladas no 

Paraná (sendo duas na periferia e duas no centro), sendo avaliados 87 textos com base em 

critérios relacionados aos problemas de oração, problemas de coesão e problemas de 

argumentação, baseados em Pécora (1992) e arrolados no documento Currículo Básico para as 

Escolas do Paraná (PARANÁ, 1990). Os resultados apontaram não haver mudanças 

significativas nas produções textuais, porém indicaram a necessidade de desenvolver 

reflexões sobre o trabalho desenvolvido nessas escolas. 

Da mesma forma, a pesquisa desenvolvida por Alavarse (2007) comparou escolas em 

ciclos em quatro estados visando analisar as controvérsias sobre a organização escolar de 

ciclos ou séries, face aos desafios da democratização da escola e estabelecimento de um novo 

patamar de escolarização, por meio da análise documental sobre a constituição e a 

implantação dos ciclos, bem como os dados obtidos no INEP, SAEB e prova Brasil nessas 

escolas. Os resultados assinalaram, por um lado, que não haveria indícios de mudanças 

radicais tanto nos documentos quanto nos resultados das aprendizagens por meio da 

implantação dos ciclos; por outro lado, também não foram encontrados indícios 
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comprobatórios de que a adoção de ciclos nessas escolas levou a uma queda na qualidade do 

ensino.  

Entendemos, portanto, que a escola alfabetizadora (quer seriada quer ciclada) dever-

se-ia constituir como um “espaço diversificado e com amplas possibilidades” para que a 

criança, em processo de alfabetização, pudesse construir o conhecimento sobre a leitura e a 

escrita, de forma contínua e aprofundada ao longo dos três anos. Para isso, faz-se necessária 

uma reformulação das estratégias propostas nos documentos oficiais (nacionais, municipais e 

locais) para o ensino da alfabetização e na organização das escolas, ressignificando a 

concepção de “currículo”, necessário à alfabetização, e possibilitando a fabricação das 

práticas de alfabetização, considerando a aprendizagem da escrita alfabética pela criança de 

forma construtiva, regular, intencional e dinâmica. Todo esse processo necessitaria de uma 

relação de cumplicidade e compromisso para com o ato de ensinar e de aprender como 

elementos integradores na relação professor e criança, elementos que deveriam estar presentes 

em práticas de ensino da alfabetização, tanto das escolas cicladas quanto das escolas seriadas. 

Nesse ponto, ressaltamos que a “qualidade da alfabetização” a que estamos nos 

referindo é na perspectiva de uma “escola justa e eficaz” (MAINARDES, 2007, 2009a, 

2009b; CRAHAY, 2000) que possibilitaria à criança aprender não só a ler e escrever palavras 

isoladas, mas a ser leitora e produtora de textos, cumprindo a alfabetização a sua dimensão 

política e pedagógica por meio da igualdade de oportunidades, oportunizando a igualdade de 

conhecimentos, considerando a diversidade de processos de aprendizagem e respeitando a 

heterogeneidade das turmas.  

 

1.2 Proposições oficiais para os três anos iniciais do Ensino Fundamental: a 

alfabetização nas escolas seriadas e cicladas 

 

Nesta seção refletiremos sobre as prescrições oficiais quanto ao ensino da leitura e da 

escrita na alfabetização e as expectativas de aprendizagem necessárias para a efetiva 

progressão das crianças ao longo dos três anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

1.2.1 Quais são as estratégias presentes nos documentos oficiais para os eixos da Língua 

Portuguesa no período da alfabetização? 

  

 Inicialmente entendemos que as estratégias presentes nos textos oficiais para o ensino 

da alfabetização que orientam acerca da elaboração do currículo, tanto na escola seriada como 
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na ciclada, não se configuram como elementos neutros, constituindo-se “como campo de lutas 

e conflitos em torno de símbolos e significados” (MOREIRA, 2003, p. 15). Nesse sentido, a 

proposta curricular configurar-se-ia como um produto histórico-cultural, norteador das 

práticas de alfabetização, refletindo as relações pedagógicas da organização escolar na qual 

está inserida (BRASIL, 2007a). 

Dentre os documentos oficiais que têm como objetivo nortear a elaboração de 

propostas curriculares em Língua Portuguesa para o período da alfabetização, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais
27

 (doravante DCN) (BRASIL, 1998) propõem a elaboração de uma 

Base Comum Nacional que possibilite “legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica 

na diversidade nacional” (Art. 3º inciso IV, p. 48). De acordo com as DCN, essa base deveria 

conter uma parte diversificada a ser contemplada na proposta política pedagógica e no 

regimento de cada escola, atendendo aos interesses e aos projetos específicos de cada 

realidade escolar. 

Apesar de as orientações contidas nas DCN incentivarem a construção dessa base 

curricular comum para todos os níveis de ensino, apenas foi elaborada a Base Curricular 

Comum (BCC) que orienta a prática de ensino da Língua Portuguesa nas escolas estaduais, 

ficando de fora as escolas municipais, responsáveis pelas séries iniciais. Além disso, este 

documento orientador do Estado de Pernambuco não trata especificadamente da alfabetização 

pressupondo que os integrantes do Ensino Fundamental já teriam domínio da escrita 

alfabética, o que não é confirmado pelas avaliações em larga escala. 

Até o período de nossa pesquisa (2009-2011) não encontramos um documento 

nacional oficial que apresentasse conhecimentos mínimos a serem ensinados na alfabetização, 

quanto à leitura e à escrita. A própria LDBEN (BRASIL, 1996), em seu artigo de número 32, 

inciso I, afirma, apenas, que o Ensino Fundamental tem por objetivo a formação básica do 

cidadão mediante “o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita”, não apresentando elementos consistentes para a 

elaboração de propostas curriculares específicas para a alfabetização. 

Pela ausência de um documento oficial norteador, alguns textos orientadores e de 

programas nacionais, por trazerem discussões que envolvem a construção de práticas de 

alfabetização, podem vir a servir como referência na elaboração de propostas curriculares para 

a área de Língua Portuguesa, nos três anos iniciais do Ensino Fundamental, ressignificando os 

currículos e contribuindo para a construção das práticas de alfabetização no cotidiano das 

                                                
27 Diretrizes Curriculares Nacionais é um documento que orienta a organização, a articulação, o desenvolvimento 

e a avaliação das diversas propostas curriculares para o Ensino Fundamental nos diversos sistemas de ensino. 
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escolas seriadas e cicladas, dentre eles: (i) Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante 

PCNs) de Língua Portuguesa para o 1º e o 2º ciclos (BRASIL, 1997), (ii) Ensino Fundamental 

de nove anos: orientações para a Inclusão da Criança de seis anos de idade (BRASIL, 2007b), 

(iii) Pró-letramento – Programa de formação continuada dos anos/séries iniciais do Ensino 

Fundamental: Alfabetização e Linguagem (BRASIL, 2008c), (iv) Acervos complementares: 

as áreas do conhecimento nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental (BRASIL, 2009b) 

e (v) o Edital do PNLD 2013 (BRASIL, 2011b).  

Os PCNs de Língua Portuguesa para o 1º e o 2º ciclos (BRASIL, 1997), apesar de 

terem como pressuposto servir como referencial curricular nacional, material de suporte para 

elaboração de propostas curriculares municipais/projetos políticos pedagógicos e subsídio às 

atividades de ensino e aprendizagem, não apresentam muitos elementos que contribuam para 

elaboração de documentos norteadores à prática de alfabetização por indicar como objetivo 

geral de ensino apenas o item “ler textos dos gêneros previstos para o ciclo e produzir textos 

escritos coesos e coerentes, considerando o leitor e o objeto da mensagem” (BRASIL, 1997, 

pp. 103-104). Além disso, apesar de o referido documento dar ênfase a uma alfabetização na 

perspectiva do letramento, não encontramos objetivos específicos sobre como desenvolver o 

duplo processo de letrar e alfabetizar. 

Em relação à avaliação da aprendizagem em Língua Portuguesa no 1º ciclo, os PCNs 

estabelecem alguns critérios: “[...] narrar histórias conhecidas e relatos de acontecimentos, 

mantendo o encadeamento dos fatos e sua sequência cronológica, ainda que com ajuda [...]”; 

“[...] demonstrar compreensão do sentido global de textos lidos em voz alta [...]”; “[...] ler de 

forma independente textos cujo conteúdo e forma são familiares [...]”; “[...] escrever 

utilizando a escrita alfabética, demonstrando preocupação com a segmentação do texto em 

palavras e em frases e com a convenção ortográfica [...]” (BRASIL, 1997, pp. 71-72). 

Percebemos que esses critérios apresentam-se sem especificidade e profundidade em relação 

ao que seria ensinado em Língua Portuguesa a cada um dos três anos. 

Outro texto que pode servir como norteador para a prática de alfabetização é a 

publicação Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a Inclusão da Criança de 

seis anos de idade (BRASIL, 2007b) que orienta sobre “o desenvolvimento e a aprendizagem 

das crianças de seis anos de idade ingressantes no Ensino Fundamental de nove anos, sem 

perder de vista a abrangência da infância de seis a dez anos de idade nessa etapa de ensino” 

(BRASIL, 2007b, p. 6). Nesse texto há a indicação para que os sistemas de ensino revejam 

“currículos, conteúdos e práticas pedagógicas não somente para o primeiro ano, mas para todo 

Ensino Fundamental” (BRASIL, 2007b, p. 8). O referido texto destaca ainda que 
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A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos significa, também, uma 

possibilidade de qualificação do ensino e da aprendizagem da alfabetização e 

do letramento, pois a criança terá mais tempo para se apropriar desses 
conteúdos (BRASIL, 2007b, p. 8).  

 

Dentre os capítulos presentes nessas orientações (BRASIL, 2007b), interessa-nos o 

que trata da alfabetização e do letramento e sua relação com a organização do trabalho e com 

a avaliação. Nesse capítulo (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2007a), há o incentivo 

para que a escola, desde a Educação Infantil, se preocupe com os conhecimentos relacionados 

à escrita alfabética bem como ao uso e à produção da linguagem escrita por meio de situações 

de ensino que considere os diversos interlocutores e promova a construção e a sistematização 

de conhecimentos, possibilitando a autoavaliação e o automonitoramento do conhecimento 

pelas crianças. 

Além desses elementos, as orientações buscam contemplar, em todos os anos, textos 

da ordem do narrar, relatar, descrever ações, expor e argumentar. Leal et al. (2007a, p. 72) 

consideram importante, nesse período escolar, que a escola “[...] promova atividades que 

envolvam essa diversidade textual e levem os estudantes a construir conhecimentos sobre os 

gêneros textuais e seus usos na sociedade”, apresentando exemplos de atividades envolvendo 

sequências didáticas com diversos gêneros textuais. 

O texto apresentado também enfatiza que seja dado um foco na apropriação do SNA 

de maneira lúdica e reflexiva, sobre o interior das palavras e, principalmente, por meio das 

palavras estáveis, partindo do pressuposto de que hoje “há um conjunto de conhecimentos a 

ser construído” (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2007a, p. 78). Sendo assim, as 

orientações indicam ser necessária, a criança das séries iniciais, “conhecer as letras e refletir 

sobre suas relações com os sons” (LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2007a, p. 79) 

considerando que estas, na escrita alfabética, obedecem a uma ordem e possuem uma 

correspondência grafofônica regular e em outros momentos irregular. 

Percebemos que este capítulo traz algumas indicações de conteúdos necessários à 

alfabetização, bem como também ressalta que é “preciso não perder tempo, não deixar para os 

anos seguintes o que devemos assegurar desde a entrada as crianças, aos seis anos, na escola” 

(LEAL; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2007b, p. 101). Nesse sentido, entendemos que uma 

“base curricular comum para a alfabetização” deixaria mais claro aos gestores e professores 

quais seriam os saberes e as habilidades necessários ao final de cada um dos três anos do 

período de alfabetização, proporcionando uma seleção do que queremos ensinar, sendo este  
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[...] o primeiro passo a ser dado para a construção de uma aprendizagem 

significativa na escola. Em decorrência dessa tomada de posição em relação 

ao que realmente é importante, é que poderemos organizar nosso tempo na 
sala de aula e definir o que iremos avaliar e as formas que adotaremos para 

avaliar (LEAL, 2003, p. 20).  

 

 

Outro texto que pode nortear as discussões sobre a alfabetização são os Fascículos do 

Programa de formação continuada dos anos/séries iniciais do Ensino Fundamental com foco 

na Alfabetização e Linguagem (Pro-letramento
28

) (BRASIL, 2008c). O 1º fascículo desse 

programa, por exemplo, aponta, em forma de quadros, cinco eixos relacionados ao ensino de 

Língua Portuguesa nas escolas: (i) a compreensão e a valorização da cultura escrita; (ii) a 

apropriação do sistema de escrita; (iii) a leitura, (iv) a produção de textos escritos e (v) o 

desenvolvimento da oralidade. Para cada eixo, são elencadas capacidades que devem ser 

desenvolvidas pelas crianças em cada um dos três primeiros anos do Ensino Fundamental.  

Para fins de nossa pesquisa, apresentaremos como esse fascículo aborda todos os eixos, com 

exceção do que trata da oralidade, por fugir de nosso objeto específico de pesquisa.  

Cada um dos três eixos analisados apresenta uma lista de capacidades que devem ser 

introduzidas (I) e retomadas (R) nos três primeiros anos do Ensino Fundamental. 

Inicialmente, a capacidade a ser introduzida deve possibilitar a familiarização das crianças 

com os conhecimentos em foco; em outro ano, a capacidade deve ser retomada, devendo o 

professor aprofundar o que já foi objeto de ensino-aprendizagem em momentos anteriores; 

por fim, a capacidade deve ser trabalhada de maneira sistemática e consolidada, com vista ao 

seu domínio. No quadro I vemos o eixo compreensão e valorização da cultura escrita.  

 

 

 

 

                                                
28 O Pro-letramento é um Programa de Formação Docente que teve seu início em 2005. 
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Figura nº 02. Quadro I: compreensão e valorização da cultura escrita 

(BRASIL, 2008c, p. 18). 

 

 

Podemos perceber, pelas sugestões apresentadas no quadro I (BRASIL, 2008c, p. 18), 

que em todos os anos devem ser trabalhados gêneros de diversas ordens e em diversas 

situações comunicativas a fim de que as crianças desenvolvam capacidades, conhecimentos e 

atitudes relacionadas a esse eixo; para isso, percebemos que há uma preocupação em que as 

crianças desenvolvam capacidades de uso da escrita relacionadas ao manuseio dos objetos de 

escrita com motricidade adequada. Em relação ao eixo Apropriação do sistema de escrita, o 

quadro II apresenta algumas sugestões de como trabalhar/contemplar essas capacidades ao 

longo dos três anos.  
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Figura nº 03. Quadro II: Apropriação do sistema de escrita 

(BRASIL, 2008c, p. 24).  

 

Observa-se que o Quadro II (BRASIL, 2008c) orienta a introdução, a sistematização e 

a consolidação de algumas capacidades do eixo da análise linguística já no primeiro ano do 

Ensino Fundamental de nove anos, tais como: diferenciar letras, números, desenhos, 

símbolos; compreender a orientação e o alinhamento da escrita alfabética; compreender a 

função da segmentação em espaços em branco entre as palavras e da pontuação em final de 

frase. Nos demais anos, o incentivo é para que essas capacidades sejam retomadas 

sucessivamente. Em relação à capacidade de reconhecer rimas, sílabas e terminações da 

palavra, estas deveriam ser introduzidas, no primeiro ano, e trabalhadas sistematicamente 

desde o primeiro até o segundo ano; e espera-se que no terceiro ano apenas sejam retomadas 

para com as crianças que ainda não as consolidaram.  

Em relação às capacidades que tratam de conhecer o alfabeto; da categorização gráfica 

e funcional das letras; de conhecer e utilizar diferentes tipos de letras e de compreender a 

natureza alfabética do sistema de escrita, no quadro II (BRASIL, 2008c, p. 40) vemos que 

estas devem ser introduzidas e trabalhadas no primeiro ano. No segundo ano devem continuar 
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a ser trabalhadas e consolidadas, vindo a ser apenas retomadas no terceiro ano. Por fim, o 

domínio das relações grafofônicas e da norma ortográfica só é esperado no terceiro ano, 

devendo, porém, ser introduzidas desde o primeiro ano. O Quadro III, a seguir, trata do eixo 

da leitura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 04. Quadro III: Leitura 

(BRASIL, 2008c, p. 40).  

 

Pela análise do quadro III, podemos observar que é sugerido um trabalho sistemático 

de leitura de palavras apenas no segundo ano, devendo ser introduzidas, desde o primeiro ano, 

a decodificação e a leitura global de palavras; o mesmo ocorre com a capacidade de fluência 

de leitura. Em relação ao eixo da compreensão de textos (Quadro III), são elencadas várias 

estratégias de leitura que podem ser introduzidas desde o primeiro ano, podendo ser 

trabalhadas sistematicamente e consolidadas no segundo e terceiro anos. Assim, é incentivada 

a participação das crianças em situações de leitura compartilhadas e em situações de leitura 
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livre, mesmo que elas não saibam ler convencionalmente. O eixo da produção textual foi 

representado no Quadro IV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 05. Quadro IV: Produção de textos 
(BRASIL, 2008c, p. 47). 

 

 Conforme apresentado no quadro IV, para os três anos destinados à alfabetização, é 

indicada a construção de capacidades de produção de textos escritos, mesmo considerando 

que muitas crianças não escrevem convencionalmente as palavras. O primeiro ano é 

basicamente destinado à introdução e o segundo à sistematização das capacidades que 

envolvem a produção de textos adequados à finalidade e ao destinatário, tendo como 

especificidade a organização textual, a observação do princípio alfabético e das normas 

ortográficas, à variedade linguística, à adequação dos recursos linguísticos empregados e à 

revisão e à reescrita do próprio texto. No terceiro ano é o momento de consolidar essas 
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capacidades para umas crianças, porém, para outras, é necessário ainda sistematizar as 

aprendizagens que não foram ainda apropriadas adequadamente. 

Vemos que este fascículo, de certa forma, pode contribuir na elaboração de propostas 

curriculares para a alfabetização, na medida em que estabelece metas relacionadas ao ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita com base em uma progressão das capacidades a serem 

trabalhadas nos três primeiros anos do Ensino Fundamental destinados à alfabetização. 

Contudo, ressaltamos que o documento em foco se constitui em um documento oficial 

destinado à formação continuada de professores e, com isso, não tem o status de uma ‘base 

curricular comum para a alfabetização’. Faz-se, portanto, imprescindível uma discussão 

acerca dos saberes necessários à alfabetização para que a elaboração de propostas curriculares 

seja direcionada à formação de crianças letradas e alfabetizadas.  

Outro material que pode servir de referência para as escolas seriadas e cicladas é o 

Acervo das obras complementares do Programa PNLD – 2010 / MEC (BRASIL, 2009b), 

acervo de livros infantis entregues no ano de 2010 a cada escola. De acordo com o Edital do 

Programa PNLD Acervos Complementares, este material visa contribuir para o 

desenvolvimento de práticas de alfabetização na perspectiva do letramento. Os livros desse 

acervo são destinados às salas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental da rede pública, tendo 

como objetivo a ampliação do universo cultural das crianças nas diferentes áreas de 

conhecimento, contribuindo também para aumentar as práticas de letramento no ambiente 

escolar.  

Foram selecionadas 150 obras distribuídas em cinco acervos, com 30 livros em cada 

um, distribuídas pelas áreas de Ciências da Natureza e Matemática; Ciências Humanas; e 

Linguagens e Códigos. A composição dos acervos foi feita de modo a garantir a presença de 

obras de distintos componentes curriculares e temáticas variadas, com diferentes tamanhos 

dos livros e variação do nível de leitura exigidos das crianças. 

De acordo com o Edital das Obras Complementares, a seleção dos livros partiu dos 

seguintes critérios: adequação temática, qualidade do texto e das imagens, adequação e 

qualidade do projeto editorial e gráfico, observância dos preceitos éticos, necessários ao 

convívio humano e ao exercício da cidadania, e pertinência pedagógica (BRASIL, 2009b). 

Em relação a este último critério, a coletânea pretende possibilitar a reflexão sobre os 

conhecimentos do SNA por meio de textos curtos e atrativos, contribuindo para o 

desenvolvimento de habilidades de compreensão textual através de situações de leitura 

compartilhada.  
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Por fim, O Edital do PNLD 2013 (Programa Nacional do Livro Didático) (BRASIL, 

2011a), publicado recentemente, orienta a avaliação de obras didáticas destinadas às crianças 

e aos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede pública, e também tem 

servido na elaboração de propostas curriculares pela relevância que o livro didático tem 

assumido na escola pública. O referido edital avalia as coleções de livros submetidas pelas 

editoras, quanto aos componentes curriculares nas mais diversas áreas, inclusive em relação à 

alfabetização e ao letramento no 1º, 2º e 3º anos. 

Quanto à caracterização das obras, de cada coleção, o Edital, no item 3.4, (BRASIL, 

2011a) enfatiza que será observado se os três volumes, destinados ao período de alfabetização 

(do 1º ao 3º ano), são “concebidos e organizados em torno de uma proposta pedagógica única, 

inclusive no que diz respeito à progressão e à avaliação do ensino-aprendizagem visado” 

(BRASIL, 2011a, p. 3). O documento apregoa que as obras devem ter como base promover a 

“[...] continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de 

alfabetização [...]” (BRASIL, 2011a, p. 26). Baseado no Parecer CNE/CEB 11/2010, o 

referido edital estimula que, na organização e na seleção dos conteúdos de cada volume da 

coleção, seja considerada a relevância dos conteúdos, a diversidade, a integração entre os 

demais componentes curriculares. 

No documento também encontramos indicação de que as obras, destinadas aos três 

anos da alfabetização inicial, devem contemplar os quatro eixos da Língua Portuguesa 

(leitura, produção de textos, oralidade, análise e reflexão sobre a língua) em situações 

contextualizadas de uso e em momentos de reflexão sobre os conhecimentos linguísticos. 

Estes livros devem garantir atividades que estimulem o desenvolvimento da proficiência oral 

e escrita, assim como a reflexão, a análise e a construção de conhecimentos linguísticos 

básicos por meio do domínio do SNA, ao longo dos três anos do Ensino Fundamental, de 

forma equilibrada e progressiva, sabendo que o processo de letramento e o de alfabetização 

iniciais possuem especificidades. 

Com base na reflexão que vimos traçando, percebemos que os textos e os programas 

apresentados indicam elementos que poderiam ser levados em conta para discussões mais 

específicas e aprofundadas relacionadas ao processo de alfabetização. No geral, 

principalmente após a inclusão da criança de seis anos no Ensino Fundamental, identificamos 

uma tendência nos textos e nos programas oficiais, voltados aos três anos destinados à 

alfabetização, de que é necessário pensarmos nesse período como um bloco contínuo e 

progressivo para a construção de saberes sobre a escrita alfabética, seus usos e suas funções, 

tendo em vista a formação de leitores e produtores de textos autônomos desde o 1º ano.  
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Nesse sentido, enfatizamos a relevância de uma “base curricular comum para a 

alfabetização”, considerando ser papel essencial da escola garantir a apropriação ampla e 

exitosa do saber sistematizado (KLEIN, 2003; DUARTE, 2003, LIBÂNEO, 2006); 

porquanto, muitas vezes, nega-se a “aquisição de conhecimento poderoso” às crianças das 

camadas populares (YOUNG, 2007). Caberia, portanto, às ações e às decisões políticas visar à 

qualidade do ensino na alfabetização e à democratização do conhecimento, tais como: 

oferecer acesso, permanência e êxito da criança quer nas escolas cicladas quer nas seriadas. 

Ante o exposto, poderíamos nos perguntar: por que é importante uma “base curricular 

comum para a alfabetização?”. Em síntese, entendemos ser objetivo central do ‘ciclo da 

infância’ possibilitar a garantia do direito à educação e à apropriação da escrita alfabética, por 

meio do uso autônomo da leitura e da produção textual em situações cotidianas, até o final do 

3º ano do Ensino Fundamental. Então, nos perguntamos: como garantir conhecimentos 

mínimos para a alfabetização das crianças, tanto nas escolas seriadas como cicladas, e, ao 

mesmo tempo, articular a igualdade de oportunidades ao reconhecimento das diferenças 

sociais, culturais, individuais? Entendemos que uma ‘base curricular comum para a 

alfabetização’ é uma opção que admite as diferenças culturais sem renunciar à universalidade 

de muitas características culturais e de certos objetivos básicos para o ensino da alfabetização.  

Porém, na utilização da ‘base curricular comum para a alfabetização’, alguns cuidados 

devem ser tomados na elaboração das propostas curriculares específicas de cada município, 

quer organize os três anos iniciais em série ou ciclo. Conforme aponta Mainardes (2009b), 

este currículo envolve a criação cotidiana dos que fazem a escola, envolvendo todos os 

saberes e os processos entre crianças e professores. Entendemos que a diversidade de sujeitos 

deve ser respondida com a diversidade de metodologias e intervenções utilizadas, pois as 

crianças podem se apropriar dos conhecimentos elencados em diversos momentos. 

Concordamos, contudo, com Mainardes (2009b) quando salienta que não devemos ficar 

“escravos do controle curricular”. 

Nesse sentido, por concebermos as relações que se estabelecem na escola entre 

professor/criança/conhecimento e entre professor/criança/instituição de forma não neutra, 

observamos que, se a educação parte de um processo de escolhas “políticas” sobre conteúdos, 

metodologias, objetivos, dentre outros, podemos então dizer que essas escolhas começam pela 

elaboração da “base curricular comum para a alfabetização”, já que esta pode refletir teorias e 

concepções de determinados grupos sociais por meio de estratégias postas. Segundo Marinho,  

 



57 

 

 

As prescrições governamentais sobre currículo representam, [...], importante 

acervo a ser levado em conta quando se procura entender as tendências que 

têm predominado no conteúdo veiculado pela escola. De algum modo, essas 
prescrições procuram responder às demandas feitas à escola por parte da 

sociedade em faces às transformações sociais, culturais e econômicas pelas 

quais estas tem passado. Além de veicularem certos valores compartilhados, 

as orientações curriculares constituem também instrumentos legitimadores 
de saberes e atitudes capazes de referendar interesses de grupos e segmentos 

que disputam a hegemonia na área (1998, p. 2). 

 

 

  Nessa perspectiva, concebemos que o currículo precisaria considerar os objetivos do 

ensino, as práticas de linguagem próprias dos diferentes grupos sociais, os saberes e as 

habilidades já desenvolvidos e os que precisam ser objeto de ensino. O processo educativo 

precisa ser planejado de modo que haja progressão do ensino e das aprendizagens, entre os 

três anos do Ensino Fundamental, favorecendo a progressão escolar no combate à evasão e à 

repetência, mesmo nas escolas em ciclos. Iremos abordar mais especificamente esta temática 

na subseção a seguir.  

 

1.2.2 As expectativas de aprendizagem para o processo de alfabetização: reflexões sobre 

a “progressão” no contexto das escolas seriadas e cicladas  

 

Recentemente, o Conselho Nacional de Educação (CNE), através da Câmara de 

Educação Básica, elaborou o parecer de nº 4/2008 que tem como objetivo “qualificar o 

processo de ensino e aprendizagem da alfabetização e do letramento nos três anos iniciais do 

Ensino Fundamental” (BRASIL, 2008b, p. 01). Segundo este documento norteador, até 2010 

todos os sistemas de ensino já deveriam ter implantado o Ensino Fundamental de nove anos, 

vindo os três anos iniciais a se configurar como o “ciclo da infância”. Os três anos iniciais, 

atualmente, são destinados à alfabetização e ao letramento das crianças de 6 a 8 anos, quer na 

escola organizada em série, quer em ciclos, e devem ser considerados como “um bloco 

pedagógico ou ciclo sequencial de ensino” (BRASIL, 2008b, p. 02), no qual a avaliação deve 

ter um caráter processual, participativo, formativo, acumulativo, diagnóstico e 

redimensionador da ação pedagógica, sendo esta perspectiva reafirmada com a aprovação do 

PNE 2011/2020 (BRASIL, 2011b). O documento também enfatiza a importância da 

elaboração de instrumentos e procedimentos de observação, acompanhamento contínuo, 

registro e reflexão permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem. 

Desta forma, apesar de o parecer ampliar as possibilidades de tempo para que o 

processo de alfabetização e letramento ocorra, ele não veicula como se daria a progressão no 
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ensino da leitura e da escrita em cada um dos três anos do ciclo da infância. Em relação a essa 

lacuna, Morais (2007) ressaltou a importância de se garantir a apropriação da escrita já no 1º 

ano do 1º ciclo ou no 1º ano do Ensino Fundamental de nove anos deixando os outros anos do 

“ciclo da infância” para a consolidação e o aprofundamento das aprendizagens sobre a leitura 

e a escrita. 

Nesse sentido, Morais et al. (2009) apontam que a Provinha Brasil
29

 traz, ante as 

lacunas atuais e a falta de consenso em relação à “como alfabetizar” e “o que e como avaliar 

na alfabetização”, uma resposta à necessidade de se pensar na progressão e na avaliação do 

processo de ensino e de aprendizagem na alfabetização, por não possuirmos um documento 

oficial com objetivos claramente delineados e aprofundados visando o processo de ensino e 

aprendizagem da alfabetização nos três anos iniciais do Ensino Fundamental. Contudo, na 

última edição (BRASIL, 2009d), o Provinha Brasil só avaliou a capacidade de leitura e de 

identificação de alguns princípios do SNA, não tendo espaço para avaliação da escrita de 

palavras e textos. As habilidades (descritores) exploradas quanto ao eixo da apropriação do 

SNA foram reconhecer letras, reconhecer sílabas, estabelecer relações entre unidades sonoras 

e suas representações gráficas; as habilidades relacionadas à leitura foram: ler palavras, ler 

frases, localizar informações explícitas em textos, reconhecer assunto de um texto, identificar 

a finalidade do texto, estabelecer relação entre partes do texto e inferir informações.  

Portanto, ressaltamos a necessidade de pôr à disposição dos professores ‘balizas’, 

objetivos intermediários e outros pontos de referência, que permitam planejar as 

aprendizagens e orientar as progressões de mês em mês, de ano em ano: as expectativas de 

aprendizagem. Adotamos o termo “expectativas de aprendizagens”, utilizado por Leal (2003), 

para delimitar os saberes e as habilidades/competências que devem ser construídas pelas 

crianças ao final de um ano escolar, quer nas escolas seriadas como nas cicladas. Estas não 

seriam entendidas como “formas padronizadas de metas para crianças diversas atingirem ao 

mesmo tempo”, mas como “caminhos a serem construídos por cada uma na sua 

singularidade”. 

Deixamos claro que estes parâmetros não teriam o objetivo de servir como 

comparação entre as crianças; eles podem ser utilizados como elementos norteadores da 

prática de alfabetização e orientação quanto à progressão do ensino e das aprendizagens, ao 

                                                
29 O Provinha Brasil, instrumento nacional de avaliação do processo de alfabetização, avalia as crianças no início 

e no final do 2º ano do Ensino Fundamental na área de Língua Portuguesa relacionada à leitura e à análise 

linguística. 
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longo dos anos do ciclo da infância, para que o processo de alfabetizar letrando não perca o 

foco pela ausência de objetividade, pois, segundo Leal,  

 

Quando as propostas curriculares são claras, sabe-se onde a criança deve 
chegar e quais conteúdos de leitura e escrita ele precisa dominar. Cada 

professor também tem clareza de suas responsabilidades e assim todos 

trabalham para um objetivo comum em longo prazo (2007, p. 3). 

 

Recentemente, o PNE 2011/2020 (BRASIL, 2011b) apontou como 2ª meta a 

necessidade de “universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda população de 6 a 

14 anos” tendo como uma de suas estratégias de consecução, no item 2.12, a necessidade de 

“definir, até dezembro de 2012, expectativas de aprendizagem para todos os anos do ensino 

fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum, reconhecendo a 

especificidade da infância e da adolescência, os novos saberes e os tempos escolares”. Nesse 

sentido, concordamos que os documentos oficiais, nacionais e municipais, precisariam 

apresentar estratégias relacionadas à organização da alfabetização, ao longo dos três anos, 

propondo expectativas de aprendizagem que pudessem nortear as práticas dos professores 

visando à continuidade e ao aprofundamento das aprendizagens por meio de uma progressão. 

O termo progressão, em nossa concepção, seria “avanço por ter elaborado 

conhecimentos, anteriores, que servem como suporte para etapas futuras”. Concebemos a 

progressão, conforme definição apresentada, em três dimensões: progressão escolar (direito 

que a criança tem de avançar na escolarização), progressão do ensino (organização e 

elaboração de expectativas de ocorrência dos eixos da Língua Portuguesa, nos três anos 

iniciais do Ensino Fundamental, por meio de delimitações e especificidades de cada aspecto 

da escrita e da leitura) e progressão das aprendizagens (quando este avanço está diretamente 

ligado à qualidade crescente das aprendizagens construídas). 

Percebemos que o fato de a escola em ciclos diminuir a repetência nos sistemas de 

ensino necessariamente não aumenta o nível de êxito nas aprendizagens pelas crianças. A 

organização dos sistemas de ensino, bem como as práticas de alfabetização que os configuram 

nos três anos iniciais, se daria, efetivamente, no cotidiano e deveriam ter como foco a 

elaboração de uma proposta de continuidade e aprofundamento dos conhecimentos a serem 

explorados na busca pela efetivação da progressão escolar da criança e de suas aprendizagens 

no ciclo/série, garantindo o seu direito à alfabetização em tempo oportuno. 

 Entendemos, pois, que uma proposta de alfabetização precisaria ponderar a 

perspectiva que não exclui a criança, mas que a agrega ao processo de construção do 

conhecimento, considerando todas as variáveis possíveis. Para essa tarefa, seria interessante 
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considerar, como uma das alternativas de ampliação do direito à alfabetização, os percursos 

diferenciados por meio do ensino e da aprendizagem da leitura e da escrita, de forma contínua 

e progressiva, devendo ser estes processos monitorados, conforme sugerimos no Quadro nº 

01. 

 

Quadro nº 01 - Proposta esquemática para o acompanhamento do processo de ensino e 

aprendizagem sobre a leitura e a escrita nos três anos iniciais do Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o que fora apresentado no quadro nº 01, a proposta seria de 

potencializar a formação das crianças garantindo a continuidade da aprendizagem na 

alfabetização ao longo dos três anos, garantindo o acompanhamento qualitativo da criança e 

considerando o seu ritmo de aprendizagem. Salientamos, porém, que a opção por 

agrupamentos não seriados, a exemplo do ciclo de alfabetização proposto pelo PNE/2011-

2020 (BRASIL, 2011b), gera a necessidade de mecanismos para atender aos que se 

apresentam defasados, pela escola, para que avancem por meio da conscientização – por parte 

dos professores, gestores, pais e crianças – das progressões e sucessões necessárias, para que 

o processo de ensino e aprendizagem não se perca sem o estabelecimento de expectativas de 

aprendizagem e o aprofundamento dos conteúdos a cada ano do Ensino Fundamental. 

Porquanto, sem desconsiderar a autoria docente na construção de suas próprias 

práticas, é urgente buscar uma determinação acerca de quais serão as propriedades, os 
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atributos e as condições do alfabetismo (SOARES, 2009) que devem caracterizar a criança 

alfabetizada e buscar uma tomada de posição em relação à universalização ou à 

particularização das propriedades, atributos e condições que devem constituir a alfabetização.  

 

1.3 A teoria da fabricação do cotidiano e a construção dos saberes na ação: a prática de 

alfabetização nas escolas seriadas e cicladas 

 

  Buscando aprofundar as discussões sobre as situações didáticas e pedagógicas que 

permeiam o processo de ensino e aprendizagem da alfabetização no contexto escolar seriado e 

ciclado, esta seção pretende refletir a importância de elencarmos conceitos e categorias de 

análise quando temos por foco as práticas
30

 de alfabetização nesses sistemas. Para isso, 

traçaremos discussões tendo como foco a Teoria da Fabricação do Cotidiano, a Perspectiva da 

Construção dos Saberes na Ação bem como faremos reflexões sobre o perfil do professor 

alfabetizador. 

 

1.3.1 Teoria da Fabricação do Cotidiano: escolhas epistemológicas para a pesquisa sobre 

o estudo das práticas cotidianas de alfabetização  

 

Inicialmente levantamos a questão: por que a importância de considerarmos a teoria da 

fabricação do cotidiano (CERTEAU, 1994) na análise das práticas de alfabetização nos 

sistemas organizados em série e ciclos? A priori defendemos a perspectiva de que o cotidiano 

é importante na análise das práticas de alfabetização na tentativa de considerar que detalhes 

da vida privada ou pública podem ser relevantes para a compreensão da organização escolar 

na qual se inserem estas práticas, pois o cotidiano das escolas vive uma “lógica” não 

percebida muitas vezes pelos que instituem as orientações didáticas e pedagógicas para a 

alfabetização, ocorrendo um abismo entre o prescrito e o realizado. Essa teoria compreende o 

cotidiano como local onde se formalizariam as práticas sociais e que estas sofreriam 

influências exteriores. Portanto, as relações sociais seriam formadas por práticas fabricadas a 

partir das diversas atividades da vida cotidiana, sendo produzidas e recriadas pelos sujeitos.  

                                                
30 Utilizaremos a denominação “prática de alfabetização” baseada na ideia de que esta é uma prática pedagógica 

inserida em um contexto escolar. Tomamos a concepção de prática pedagógica como práxis pedagógica, na 

perspectiva de Souza (2006, p. 13), quando afirma que esta é, portanto, “inter-relação de práticas de sujeitos 

sociais formadores que objetivam a formação de sujeitos que desejam ser educados (sujeitos em formação) 

respondendo aos requerimentos de uma determinada sociedade em um momento determinado de sua história, 

produzindo conhecimentos que ajudem a compreender e atuar nessa mesma sociedade e na realização humana 

dos sujeitos”, por entendermos que esta concepção articula-se às especificidades da alfabetização, 

transcendendo os limites da visão de prática pedagógica em relação de sinonímia com prática docente. 
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Certeau (1994) busca analisar as operações dos usuários supostamente entregues à 

passividade e à disciplina. Seu objetivo é explicitar as combinações de operações que 

compõem também uma cultura, destacando as ações características dos usuários e, para isso, 

ele propõe algumas maneiras de pensar as práticas cotidianas dos consumidores, supondo no 

ponto de partida que elas são táticas. O fato de os usuários apropriarem-se dos produtos 

impostos pela sociedade do consumo, usando-os de maneira “sorrateira” na “arte de fazer”, 

fabrica novas formas, mesmo dispersas. A atitude aparentemente passiva também é uma 

produção dos homens. Porém esse consumo não busca uma ruptura com a história da 

dominação, apenas serve como mecanismo de resistência. 

Para Certeau (1994), é preciso considerar as práticas cotidianas como práticas. As 

relações sociais são formadas por práticas que são "fabricadas", a partir das atividades 

profissionais, sociais, políticas e culturais que se exercem na vida cotidiana. Portanto, os 

consumidores também são configurados como produtores e a produção dos consumidores é 

uma fabricação/criação/invenção – produção qualificada de consumo que fazem na 

marginalidade de suas ações. Desta forma, o homem ordinário inventa o cotidiano com mil 

maneiras chamadas de artes de fazer
31

, com uso de táticas que alteram os objetos, e estabelece 

uma (re) apropriação do espaço e do uso dando oportunidades para que as pessoas usem os 

produtos impostos pelas políticas culturais da melhor forma possível. 

Tratando-as como artes de fazer, as práticas culturais, vistas como criatividade das 

pessoas comuns, começam a ser analisadas e percebidas como motivadora de significativas 

transformações sociais. Para analisar as práticas cotidianas, estas precisam estar relacionadas 

com as práticas discursivas que, por sua vez, estão relacionadas com os "atos de fala” – 

utilização social da linguagem – que as constituem (FERREIRA, 2002), as artes de dizer. Os 

documentos, as leis, o ato de conversar, de cumprimentar, de ordenar e de convencer fazem 

parte de todo um processo social no qual estão em jogo as relações de força, em um 

determinado espaço social, devendo todos estes aspectos fazer parte de nossa análise de 

pesquisa. Nesse sentido, Certeau (1994) analisa as práticas do ponto de vista das modalidades 

de ação, da formalidade das práticas e dos tipos de operações que executam buscando 

investigar qual a lógica dessas práticas e quais as maneiras de pensar e agir.  

Certeau (1985, p. 15) definiu a formalidade das práticas no âmbito das estratégias e 

das táticas. As estratégias são “o cálculo ou a manipulação de relações que se tornam 

                                                
31 Certeau utiliza-se de um conceito de Inácio de Loiola baseado na ideia de que seus enunciados seriam as 

“próprias molas do agir”. Da mesma forma, a concepção do “agir” se configura em Certeau como uma arte, um 

estilo (CERTEAU, 2007, p. 20). 
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possíveis a partir do momento em que um sujeito de vontade ou poder é isolável e tem um 

lugar de poder ou saber (próprio)”. Desse modo, os especialistas responsáveis pela elaboração 

dos documentos oficiais como normas, leis, conceitos e/ou saberes científicos a serem 

ensinados em alfabetização, racionalizariam sobre a escola e construiriam estratégias de 

operacionalização; porém, estas seriam fabricadas nas práticas cotidianas de alfabetização 

pelos professores por meio de táticas que seriam uma criação anônima nascida, muitas vezes, 

da prática do desvio: “a tática é determinada pela ausência de poder assim como a estratégia é 

organizada pelo postulado de um poder” (CERTEAU, 1994, p. 101). 

Segundo Certeau (1994), enquanto as estratégias produzem, mapeiam, impõem as 

regras, as táticas utilizar-se-iam destas, manipulando-as e alterando-as. As táticas seriam 

maneiras de fazer associadas a saberes antigos que permanecem presentes na cotidianidade e 

são baseadas em improviso, por não estarem ligadas a um lugar próprio e não buscarem o 

enfrentamento da estratégia, mas buscarem preencher suas necessidades, tais como: as formas 

pelas quais as professoras foram alfabetizadas, suas experiências anteriores no ensino, dentre 

outros momentos. Seria a arte do fraco determinada pela ausência de poder. Na análise das 

práticas de alfabetização é importante percebê-las como grupos de táticas produzidas e 

recriadas pelos atores sociais da escola seriada e ciclada na busca pelo enfrentamento da 

reprovação, da falta de aprendizagem, no trato com a diferença de ritmos, dentre outras 

situações.  

Ainda utilizando-nos das categorias trazidas por Certeau (1994), as estratégias são 

inflexíveis devido à sua localização espacial ou institucional e buscam a perpetuação através 

de sua produção em massa e a homogeneização do seu público impondo ordens: seria a ação 

planejada por aqueles que têm o poder de fazê-lo. Contudo, as estratégias organizadoras da 

vida social, preconizadas pelas normas sociais, não controlam as ações dos sujeitos, que se 

desenvolvem de acordo com as possibilidades de cada situação cotidiana. Os praticantes da 

vida cotidiana, de um mundo cujas regras interativas são definidas externamente, agem de 

modo próprio (táticas) no uso que fazem dessas normas. Diante disto, a dist inção, que foi 

estabelecida por Certeau (1994) entre estratégias e táticas, constitui um recurso preciso para 

se pensar esta tensão e evitar a oscilação entre as abordagens que insistem no caráter 

dependente da cultura cotidiana e aquelas que exaltam sua autonomia. 

Ferreira (2004) acrescentou que, na ação sorrateira, o professor estaria subjugado a 

uma ordem, porém com ações diferenciadas das prescritas. Essa prática vai de um movimento 
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tácito
32

 ao encontro de algo instituído, pois no cotidiano da sua profissionalização o professor 

vai “utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do 

poder proprietário. Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia” (CERTEAU, 1994, p. 

101). Enquanto as ações estratégicas seriam dominantes de seu espaço de ação em uma 

relação de força, capitalizando resultados, definindo projetos e programas de alfabetização nas 

escolas seriadas e cicladas, as ações táticas estariam relacionadas à forma pela qual os atores 

(gestores, professores, crianças) fabricam o cotidiano escolar nos três anos do Ensino 

Fundamental das escolas organizadas em série e em ciclos de aprendizagem. 

Interessa-nos, portanto, avançar na análise das práticas de alfabetização com base no 

olhar aguçado sobre o tipo de organização escolar nas quais elas acontecem, por 

concordarmos com Ferreira (2002, p. 70) quando afirma que o cotidiano  

 

[...] oferece uma gama de elementos para se conhecer o que até então, 
considerou-se sem importância, mas, que pode conter elementos 

fundamentais para se compreender melhor a dinâmica das unidades 

escolares, sobretudo a partir da utilização das táticas e estratégias proposta 

por Certeau como forma de interpretação da realidade escolar. 
 

 

Ao tratarmos de “fabricação da alfabetização nos três anos iniciais na diversidade da 

organização escolar”, partimos do pressuposto que várias táticas que insistem/existem no 

cotidiano da escola passam despercebidas dos produtores das estratégias, mas podem-nos 

ajudar a entender as especificidades da alfabetização nos diversos contextos escolares. 

Buscamos, portanto, investigar as práticas de alfabetização considerando as rupturas e os 

elementos em comum entre elas e a partir destes tentar entender o conjunto das práticas no 

contexto da escola seriada e ciclada. 

Consideramos o tempo e espaço (temporalidade) nessa análise, pois a própria estrutura 

dos sistemas escolares organizados em séries e ciclos é influenciada pela vida ordinária de 

professores, crianças e gestores na cotidianidade da escola, sendo esta permeada por lutas, 

tensões, afetividades. Assim sendo, analisaremos as práticas de alfabetização desenvolvidas 

nessas escolas utilizando como categorias de análise as “estratégias” e as “táticas”. 

 

 

 

 

                                                
32 Aqui utilizamo-nos da expressão tácito, tomando por empréstimo a terminologia usada por Certeau (1994) e os 

seus sentidos. 
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1.3.2 A Construção dos Saberes na Ação: professor como autor e reconstrutor de sua 

prática de alfabetização 

 

 Para aprofundarmos a discussão da análise das práticas de alfabetização no contexto 

da organização escolar, também adotamos como aporte teórico a perspectiva da Construção 

dos Saberes na Ação (CHARTIER, 2007) que se baseia nos estudos de Schön (2008). Chartier 

(2007) anunciou que o professor de alfabetização constrói suas práticas a partir do que está 

sendo discutido no meio acadêmico e transposto para os textos do saber; nesse processo, a 

partir de suas reinterpretações, considera o que é possível e pertinente para ser feito em sala 

de aula. Pesquisadores que analisam as práticas de professores e as mudanças que elas sofrem 

têm observado que essa apropriação é feita a partir de cursos, revistas, livros, conforme 

anunciou Albuquerque (2002). Nessa perspectiva, as práticas escolares cotidianas são 

apropriações ativas, não sendo consideradas como algo acabado e pronto ou como fonte de 

aplicações de textos teóricos e/ou oficiais (como os presentes nas propostas curriculares e 

livros didáticos). 

 Segundo Chartier (2007), as mudanças nas práticas docentes podem ser justificadas 

por meio de dois modelos antagônicos no que se refere à relação entre teoria e prática: o 

primeiro propõe que a difusão dos saberes é necessária para orientar as escolhas pedagógicas 

e didáticas e o segundo defende que a fonte de formação do professor relaciona-se ao “ver 

fazer e ouvir dizer” e à sua pertinência para o trabalho na classe. 

Ao situar a questão dos saberes na profissão docente, Tardif (2002) procura relacioná-

los às diversas instâncias nas quais os professores estão inseridos. Para isso, destaca que o 

“saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e à identidade deles, 

com a sua experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas relações com as 

crianças em sala de aula e com outros atores da escola” (2002, p. 11). Desta forma, o saber 

dos professores transita constantemente entre o que os professores são e fazem; é um saber 

social, pois o mesmo é construído nas relações entre os professores, com professor e crianças 

e nas construções sociais. Tardif (2002) ainda aponta que o saber dos professores é um saber 

que deve ser compreendido na ação, um saber do e no trabalho. 

Ainda segundo esse teórico, “cotidianamente, os professores partilham seus saberes 

uns com os outros através do material didático, dos macetes, dos modos de fazer, dos modos 

de organizar a sala de aula” (2002, p. 53). Nesse sentido, os professores estão, a todo o 

momento, refletindo sobre suas ações e não podem ser vistos como participantes passivos do 

processo de ensino dentro da sala de aula. Eles são profissionais que desempenham um papel 
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ativo e reflexivo na formulação de objetivos e metodologias para o seu trabalho (ZEICHNER, 

1993). 

Por essa razão, não podemos tratar o professor como aquele que vai “transpor as 

teorias” para dentro sala de aula, tal como elas lhe foram transmitidas, porque os docentes não 

são apenas técnicos executores, eles tomam decisões e refletem sobre suas ações, escolhem 

teorias, juntam teorias específicas com suas crenças particulares; desta forma, fabricam suas 

táticas para a reconstrução das teorias e propostas didáticas, burlando-as e tomando decisões:  

 

[...] cada professor, com base no seu conhecimento construído ao longo da 
sua trajetória, poderá criar diferentes caminhos que poderão fazer parte da 

sua prática pedagógica, estando incluídos nesse processo variados discursos 

(não apenas os que estão na ordem do dia) (FERREIRA, 2005a, p. 75). 

 
 

Desta forma, os saberes docentes, segundo Tardif (2002), são de natureza diversa. 

Dentre estes, os saberes da experiência, que se constituem no cotidiano e no exercício da 

docência, parecem ser os mais disponíveis ao professor para enfrentar o dia a dia da sala de 

aula, quando as condições se alteram em função da diversidade de necessidades das crianças. 

Como nos assegurou Tardif (2001, p. 234), “[...] a prática deles não é somente um espaço de 

aplicação de saberes provenientes da teoria, mas também um espaço de produção de saberes 

específicos oriundos dessa mesma prática”. 

 Chartier e Hebrárd (1987) discutem a relação dos professores das séries iniciais com 

a produção científica em torno do ensino da língua. Segundo eles, os saberes forjados pelos 

pesquisadores raramente incluem as expectativas dos professores. Estes privilegiam o “como 

fazer” mais do que o “porque fazer” (os protocolos de ação mais do que as explicações ou os 

modelos). Nesse sentido, o trabalho pedagógico sustenta-se de troca de “receitas” – reunidas 

em encontros e aos acasos – validados pelos colegas e mais flexíveis do que as expostas em 

publicações didáticas, que por terem valor de uso possuem valor de troca na cotidianidade; 

essas “práticas validadas” são, portanto, produzidas no cotidiano das práticas pedagógicas, 

advindas de “um processo de desconstrução e reconstrução a partir do reconhecimento de um 

saber decorrente da prática e da escola como lócus de produção de conhecimentos e não de 

reprodução do já sabido, já dito, já instituído” (GARCIA, 2003, p. 46).  

 Para Chartier (2007), as mudanças nas práticas de ensino dos professores são 

resultantes tanto de mudanças nas definições dos conteúdos a serem ensinados – mudanças de 

natureza didática – quanto das alterações na organização do trabalho pedagógico – mudanças 

pedagógicas. Nesse contexto, as práticas de alfabetização dos professores são constituídas de 
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um conjunto de dispositivos que envolvem procedimentos rotineiros e inovadores: o “saber 

fazer” dos professores. As mudanças didáticas e pedagógicas resultam na construção de 

“esquemas de ação” ou “dispositivos” táticos à medida que o docente enfrenta situações de 

conflito ou de exercício da maestria de sua profissão (métier). Na articulação desses 

elementos ocorre a possibilidade de invenções/fabricações/reconstruções das práticas de 

alfabetização. 

Desta forma, entendemos que a grande dificuldade do professor é que ele aprende a 

ser professor na sala de aula, configurando-se a sua prática pelas ações que realiza, as 

situações pedagógicas que experimenta/provoca/organiza e pelos procedimentos de trabalho 

que utiliza. Todas essas ações se consolidam em sua prática como dispositivos à medida que 

possuem valor de uso e que muitas vezes servem como valor de troca entre os pares, podendo 

demonstrar uma coerência pragmática em detrimento de uma coerência teórica 

(CHARTIER, 2007). 

Sabendo que a escola é mais um espaço de produção dos saberes e que a maior parte 

das experiências escolares dos professores se deu, até os dias atuais, no contexto da 

organização escolar seriada, perguntamo-nos: as práticas de alfabetização, constituídas na 

organização escolar em série, permanecem válidas na organização escolar em ciclos de 

aprendizagem? Entendemos que as práticas de alfabetização, sejam constituídas na escola 

seriada ou na ciclada, englobariam as disposições elaboradas por cada sujeito ao longo de sua 

história de vida e profissional bem como os esquemas de ação por meio da fabricação de suas 

práticas profissionais, permeadas pelo contexto escolar e inserindo-se no seu métier.  

 Desta forma, escolhas didáticas e pedagógicas na alfabetização, independente do 

sistema de ensino, são necessárias na ocasião de materializarem-se em instrumentos do 

trabalho pedagógico, cabendo aos professores estabelecerem critérios de seleção, organização 

e aplicação sobre: a distribuição de sua rotina diária, como desenvolver um atendimento 

diferenciado, como explorar os eixos da Língua Portuguesa e como avaliar a aprendizagem da 

criança considerando os três anos para o processo de alfabetização.  

 Com base nas discussões elencadas nesta subseção, entendemos que os saberes 

docentes estariam relacionados à capacidade de o professor poder teorizar a sua prática, a 

capacidade de o docente pautar-se na operacionalização de sua ação em experiências vividas 

na sua história de vida, e, por fim, envolveria o comprometimento do professor com o 

processo de ensinar e aprender, estando este elemento mais relacionado aos aspectos éticos e 

valorativos. Em nossa concepção, estes saberes iriam se constituindo no próprio processo da 

formação escolar do professor. Nesse sentido, a constituição do perfil profissional do 
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professor de alfabetização envolveria vários saberes estando estes associados a um processo 

que buscasse a construção de novas racionalidades e subjetividades na escola.  

 

1.3.3 O perfil do professor alfabetizador: elementos necessários à prática comprometida 

com a aprendizagem “de todos” e de “cada um” 

 

 Na discussão sobre o perfil do professor alfabetizador, partimos das considerações de 

Santiago (2006b, p. 114), em um primeiro momento, quando esta afirma que “embora óbvio, 

parece ser fundamental no contexto atual remarcar que professor e professora são 

profissionais da educação que trabalham com pessoas”. Nesse sentido, nossa perspectiva de 

perfil passa, primeiramente, pela consideração de que “é fundamental gostar de gente” 

(SANTIAGO, 2006b, p. 114), já que são profissionais que trabalham com pessoas no campo 

social e educativo, que, enfim, trabalham com pessoas diferentes.  

 
No trabalho de educação e de escolarização, é indispensável gostar de 

pessoas. Claro que não basta gostar das pessoas, embora isso seja 

fundamental. Mas, em gostando, ter um profundo respeito a elas, a tal ponto 
que esse respeito seja impulsionador das opções políticas, epistemológicas e 

metodológicas e contribua para o exercício crítico da profissão 

(SANTIAGO, 2006b, p. 114). 
 

 

 Em um segundo movimento do tracejar sobre o perfil, embora as considerações de 

Santiago (2006b) contemplem o professor, compreendemos que a autora, ao dialogar com 

Freire (1990; 1993; 1996; 2000), estabelece elementos fundamentais para a ação dos sujeitos 

educadores a partir de uma “compreensão que leve à prática e a prática que ajude na 

compreensão” (SANTIAGO, 2006b, p. 115), tais como o desenvolvimento de ações que vão: 

do ato de ensinar na perspectiva do saber escutar; da liberdade e autoridade; do risco que 

existe em aceitar a novidade e a capacidade de rejeitar qualquer forma de discriminação; da 

necessidade de estar disponível para o diálogo, “além do querer bem às/aos educandos (as)” 

(SANTIAGO, 2006b, p. 115).  

 Dois outros elementos, trazidos por Santiago (2006b, p. 116), nos ajudam a “tecer as 

malhas” do perfil dos sujeitos educadores nas turmas de alfabetização nas escolas seriadas e 

cicladas: o primeiro, a amorosidade, entendida de forma multidimensional, por levar em conta 

as dimensões afetiva, epistemológica, política e pedagógica, e a sua compreensão como 

formulação-busca-produção-socialização do conhecimento; o segundo, a criticidade, vista 

“como uma postura de sujeito frente ao mundo”, revelando e constituindo “um modo de ser 
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do sujeito face à realidade, frente à vida” e depondo “sobre a condição de sujeito na relação  

com outros sujeitos”, pois, conforme Freire (1996, p. 26), 

 

[...] quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender 
participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, 

gnosiológica, pedagógica, estática e ética, em que a boniteza deve achar-se 

de mãos dadas com a decência e com a seriedade. 
 

 

Muitos outros aspectos poderiam ser elencados como fundamentais para a constituição 

do perfil do professor da alfabetização, entretanto, como atrelamos nossa discussão ao 

processo de constituição também de sujeitos em processo de formação humana e profissional, 

destacamos a necessidade de pluralizar essa temática falando de “perfis”, consideramos que 

esse perfil profissional é elemento importante na construção de sua identidade
33

. 

Consideramos, assim, o professor como autor do seu saber-fazer e do saber ser, capaz de 

tomar decisões sobre suas ações apoiados em sua trajetória profissional e pessoal. 

Na discussão das características sobre o perfil do professor alfabetizador nas escolas 

seriadas e cicladas destacamos a necessidade de este se constituir de fato como autor e auto 

gerenciador de sua prática. Nesse sentido, elucidamos essa discussão com o exemplo da 

professora Madame Florence, pesquisada por Goigoux (2002), quando esta apresentou 

algumas táticas por meio de dispositivos didáticos e pedagógicos que lhe davam segurança 

quanto ao ensino da leitura. Ela demonstrou possuir esquemas profissionais elaborados que 

lhe ajudavam a melhor organizar o processo de ensino e facilitar a aprendizagem das crianças.  

Ao realizar essa pesquisa, Goigoux (2002) traçou um estudo sobre como os 

professores passaram a organizar e a guiar as atividades de leitura, nas interações com suas 

crianças e teve como objetivo mais específico tratar da competência profissional dos 

professores no campo da leitura, com base na ideia de que o bom orientador da aprendizagem 

da leitura das crianças deve (i) ter conhecimento do objeto de estudo, (ii) saber como se dá o 

processo da criança em aprender a ler e (iii) saber guiar a atividade da criança (autorreflexão 

da criança sobre o caminho e as operações do professor no processo de ensinar a leitura).  

                                                
33 Ferreira (2005b) entende que a profissão docente é muito recente em nosso país, pois foi no período imperial 

que regulamentos e orientações foram propostos sobre a prática docente, para definir como o professor deveria 

agir e, com isso, saberes foram legitimados, a fim de atender a um projeto de modernização da sociedade 

brasileira. Nesse contexto, concebemos que a construção da identidade docente se constitui no processo social 

e histórico por adotarmos a concepção de identidade como prática social e histórica. Farias et al. (2008) 

destacam que a identidade docente é constituída de três elementos: história de vida, prática pedagógica e 

formação. Esses elementos envolvem duas esferas: a profissional e a pessoal. Nesse sentido, defendemos que 

os professores são sujeitos de sua história. 
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Para isso, ele utilizou como metodologia uma entrevista de auto confronto e a análise 

didática de situações de leitura conduzidas pelos professores, com base em gravações em 

vídeo, buscando responder as questões de pesquisa: do ponto de vista da aprendizagem das 

crianças, como se deu a interação e o papel do diálogo do professor durante o processo de 

ensino? Como se dava a atividade do ensino do ponto de vista do professor? Os resultados 

indicaram que a professora realizou várias operações regulares no ensino da leitura. 

Uma delas foi o fato de ela organizar e gerir o trabalho coletivo de processamento de 

palavras: focalizou a atenção do estudante na unidade da palavra; reconheceu, coletivamente, 

as palavras, mesmo as problemáticas; explicitou as que já foram identificadas, direcionando a 

atenção das crianças para elas; coletivamente, através da decodificação lenta, resolveu as 

questões problemáticas de identificação de palavras (deu uma atenção diversificada, sem 

prejudicar os menos avançados). Outra operação foi o fato de ela garantir a conclusão das 

fases de reconhecimento de palavras: ela sempre validava a conclusão das crianças, na 

identificação das palavras pelo grupo, avaliando a conclusão; mudava de reconhecimento para 

identificação de palavras, não só em nível oral, dando atenção ao significado da palavra.  

Por fim, ela guiava a decodificação grafofônica: auxiliava na localização da palavra 

escrita e a identificar os espaços entre as palavras e o sentido da leitura, incentivando a 

decodificação até a última sílaba da palavra; orientava o reconhecimento das letras, tendo 

como apoio a sequência das letras de cor; guiava a segmentação grafêmica e silábica (sílabas 

simples e complexas), por meio da análise destes; guiava a conversão de grafemas em 

fonemas; orientava a fusão entre fonemas, sílabas, dentre outras (perspectiva aditiva de 

aprendizagem da língua). 

 Os resultados (GOIGOUX, 2002) também indicam que a professora utilizava vários 

esquemas profissionais em relação aos erros de leitura cometidos pelas crianças, tratando-os 

de forma estável, segundo o contexto e a forma como eles ocorriam, classificando-os em 

graves, normais e marginais. Os erros graves eram ligados às competências básicas e o seu 

não tratamento podia comprometer a continuidade do processo de aprendizagem, segundo ela, 

devendo ser logo tratados. Os erros normais eram os esperados e que ofereciam oportunidade 

para o professor construir competências importantes para a fase.  

 Para tratar desses erros, a professora desenvolveu esquemas que possibilitavam 

generalizar os procedimentos para outros erros semelhantes; no entanto, sem tomar uma 

atitude mecânica, pois, em cada nova fase de tratamento do erro, a professora tinha um 

objetivo claro e expectativas de que fosse possível rever o processo que causou dificuldades 

de compreensão e, para isso, utilizava-se de uma prática constante, parecendo se utilizar de 
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rotinas fixas e automatismos que já foram construídos para tratar especificadamente desses 

erros, organizando e intervindo melhor a/na aprendizagem das crianças. Ao tratar 

coletivamente dos erros de identificação de palavras (mostrar o erro e como remediá-lo), ela 

acreditava estar ajudando as outras crianças a evitarem os mesmos. Parece que para ela 

haveria alguns erros que não seriam adequados serem tratados coletivamente, possivelmente 

por falta de visibilidade e/ou capacidade de compreensão destes por todos. 

 Por fim, ao tratar dos erros marginais, que só atingiam aprendizagens mais avançadas 

e deviam ser tratados brevemente, a professora indicou que haveria níveis de dificuldades que 

não mereciam ser analisados por não serem prioritários para a aprendizagem das crianças 

naquele momento. Desta forma, ela não permitia a dispersão ou a discussão com base nesses 

erros, para não desperdiçar o tempo de aprendizagem. Segundo ela, desenvolver a capacidade 

de percebê-los e tratá-los faz parte da competência profissional de um professor experiente, 

que sabe manter o controle de sua atividade. Consequentemente, essa pesquisa realizada por 

Goigoux (2002) indicou que a capacidade de fazer “ajustes de ensino” é uma característica de 

profissionais experientes e que proporciona maior qualidade da aprendizagem das crianças.  

 Desta forma, é importante perceber que, na construção de práticas de alfabetização, 

para levar as crianças a pensar sobre o sistema alfabético e a compreender os princípios que o 

constituem, é necessário diversificar as atividades, escolhendo propostas que exijam 

diferentes demandas cognitivas e que mobilizem diferentes conhecimentos para que estes 

ajam também taticamente. É fundamental, também, que sejam garantidas as condições básicas 

de aprendizagem para cada faixa etária (motivação, reconhecimentos dos conhecimentos 

prévios, respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem, crença na capacidade de 

aprendizagem), pois a criança, através da interação mediada pela língua escrita e dos desafios 

que o professor propõe, é capaz de refletir sobre como a escrita se constitui.  

 Portanto, não é a atividade em si que conduz ao conhecimento, mas a ação da criança 

mediada pelas informações e pelas intervenções que o adulto realiza durante a atividade, 

assim como pelas trocas de informações entre pares (valor de uso que garante o valor de 

troca) por meio da interação entre crianças e o professor, configurando-se esse processo 

também como uma instância afetiva. Desta forma, o professor apresenta-se como um 

interlocutor que vai, durante todo o processo, atribuir significados às tentativas de escrita da 

criança.  

Nossa hipótese é de que essas construções táticas podem surgir das lacunas, quanto às 

estratégias postas, e da viabilidade das ações próprias por meio da fabricação das práticas de 

alfabetização nos três anos iniciais. Mesmo levando em consideração que essas táticas não são 
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sistemáticas, entendemos que as táticas podem nos dar caminhos para amplificar/criar as 

estratégias. Na dimensão que considera a apropriação dos saberes de forma ativa, as táticas 

surgem como possibilidades de ressignificação da prática de alfabetização nas escolas 

seriadas e cicladas. 

  

1.4 Pesquisas que tratam sobre práticas de alfabetização e aprendizagens das crianças: 

possibilidades de fabricação em escolas seriadas e cicladas 

 

Pesquisas atuais trazem uma reflexão sobre o ensino da leitura e da escrita no período 

de três anos destinados à alfabetização nas escolas em ciclos. Albuquerque, Ferreira e Morais 

(2005) analisaram quais conhecimentos os professores tinham da alfabetização e das práticas 

de letramento e como eles estavam sendo reconstruídos em suas práticas de ensino. A 

pesquisa foi desenvolvida com nove professoras do 1º ano do 1º ciclo, no Recife, no ano de 

2004. Foram analisados os cadernos e os livros usados pelas docentes, houve observação 

participante e encontros de formação continuada sobre temáticas relacionadas à alfabetização. 

Em cada aula foi elaborado um protocolo de observação e, a partir da análise do conjunto de 

protocolos, categorizadas as atividades das professoras nos seguintes eixos: atividades de 

rotina, atividades de apropriação do SNA, atividades de leitura e produção de textos e 

atividades de desenho. Em cada eixo, elencou-se um conjunto de subcategorias relacionadas 

às atividades desenvolvidas.  

 A partir das análises realizadas, as professoras foram categorizadas entre aquelas que 

tinham uma prática sistemática de ensino do SNA, que contemplava uma rotina de trabalho 

diário que envolvia o eixo da escrita alfabética em uma perspectiva de reflexão sobre a 

escrita; as que tinham a mesma prática sistemática, porém esta estava relacionada ao uso dos 

métodos tradicionais; e as que tinham uma prática assistemática de ensino do SNA por 

priorizarem o trabalho de leitura de textos de diversos gêneros textuais, porém não tinham um 

trabalho sistemático de apropriação do SNA. Os autores afirmaram que as docentes 

acompanhadas na pesquisa demonstravam ter um razoável conhecimento das propostas 

didáticas que privilegiavam a realização de práticas de leitura e produção textuais, desde o 

início da escolarização formal. Os resultados indicaram que as crianças das professoras cujas 

práticas eram sistemáticas tiveram melhor desempenho em uma atividade de escrita de 

palavras ao final do ano letivo (ALBUQUERQUE; FERREIRA; MORAIS, 2006).  

Frigotto (2005) desenvolveu uma pesquisa com o objetivo de compreender os 

procedimentos utilizados para o ensino da leitura e escrita em uma escola do Rio de Janeiro, 
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assim como a construção de conhecimentos pelas crianças, a partir do diálogo entre seus 

conhecimentos e os apresentados no contexto escolar. Considerando os tempos de 

aprendizagem num sistema ciclado, ela buscou analisar quais práticas levavam a não 

aprendizagem. Na pesquisa, a autora enfocou os três anos do 1º ciclo de uma escola com 

baixo rendimento na aprendizagem da alfabetização ao final do 1º ciclo. A metodologia 

desenvolvida envolveu a observação participante e entrevistas com as professoras, as crianças, 

a equipe técnica e o diretor da escola, além do material produzido pelas crianças. 

Os resultados dessa pesquisa apontaram, por um lado, que, mesmo submetidos a 

práticas gramaticalistas de ensino, essas crianças do 1º ciclo desenvolvem capacidades 

textuais de monitorar e produzir seus textos, pois, segundo Frigotto (2005), não só as 

metodologias e a escola são indicadores de êxito ou fracasso escolar. Por outro lado, os 

resultados mostraram que a escola pública continuava produzindo um baixo desempenho, 

apesar do sistema em ciclos, pois não havia uma avaliação de um ano ao outro e isso não 

favorecia uma aprendizagem aprofundada sobre a Língua Portuguesa a cada ano escolar. 

Além desses elementos, a autora, citada anteriormente, enfatizou que a escola pública, apesar 

de estar organizada em ciclos, continuava produzindo um baixo desempenho, pois a ausência 

de uma avaliação de um ano ao outro poderia impedir o salto qualitativo das crianças durante 

os três anos do ciclo. 

 Oliveira (2005) realizou uma pesquisa nos três anos do 1º ciclo da prefeitura da cidade 

do Recife, buscando ver, por meio de um estudo em que utilizou a técnica de grupo focal com 

os professores e a análise dos registros nos diários das docentes, como estavam ocorrendo o 

ensino e a avaliação do aprendizado do SNA numa escolarização organizada em ciclos. Ela 

levantou alguns questionamentos em sua pesquisa, como a preocupação com a passagem 

automática, com a delimitação dos conhecimentos básicos que essas crianças deveriam ter e a 

possibilidade de retenção nos parâmetros mínimos. 

Os resultados, desta pesquisa, apontaram, entre outros aspectos, que as professoras 

tinham dificuldades em explicitar as formas de ensino e os conhecimentos a serem 

apropriados pelos aprendizes, ao fim de cada ano letivo do 1º ciclo. Em relação aos 

encaminhamentos didáticos de língua portuguesa, por um lado, as professoras não tinham 

uma definição clara do que seria a escrita, ora elas a relacionavam à produção textual ora às 

atividades de escrita alfabética; ocorreram também confusões conceituais: ora o SNA era 

visto como código, ora como transcrição. Por outro lado, elas criavam táticas para trabalhar 

em meio à heterogeneidade agrupando as crianças por níveis em respeito ao ritmo de 

aprendizagem destes e para promover avanços, assim, entre outras atividades, elas: 
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realizavam algumas atividades diversificadas a partir de diagnoses, formação de grupos, uso 

de materiais diversos e separavam algumas crianças, no grupo-classe, para terem atendimento 

diferenciado com a professora. 

Em relação aos conhecimentos a serem construídos no 1° ciclo em língua portuguesa, 

segundo Oliveira (2005), havia a expectativa de que a professora do próximo ano atendesse às 

lacunas de aprendizagem das crianças; desta forma, as professoras não tinham clareza de 

quais competências seriam para cada ano do ciclo. Os mesmos conteúdos de língua 

portuguesa eram ministrados nos três anos do 1º ciclo, sem considerar a necessidade de 

aprofundamento e a especificidade a cada ano. Os resultados de Oliveira (2005) apontaram 

uma insatisfação das professoras quanto às prescrições contidas na proposta curricular e nos 

diários de classe, pois não delimitavam as competências por ano/ciclo e isso gerava uma 

insegurança na prática avaliativa e a formulação de várias táticas a partir das estratégias 

contidas na proposta: mudavam as crianças de turma internamente, colocavam faltas para 

retê-los, realizavam a progressão parcial, passavam a responsabilidade para o professor do 

ano seguinte, entre outras.  

O grupo GERES desenvolveu uma pesquisa entre os anos de 2005 e 2008, com 20 mil 

alunos de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas, Campo Grande e Salvador, 

monitorando, ano a ano, a mesma geração de alunos ao longo dos três anos iniciais do ensino 

fundamental até a conclusão da quarta série. Essa pesquisa foi realizada em conjunto com seis 

centros de pesquisa do país: PUC, Unicamp e as Universidades Federais de Minas Gerais, 

Juiz de Fora, Bahia e Mato Grosso do Sul. Ela teve caráter longitudinal por acompanhar a 

evolução da aprendizagem de leitura e matemática de crianças das séries iniciais por quatro 

anos. Foram aplicados testes de matemática e português com foco na leitura e na compreensão 

de textos. Para a análise dos dados, o grupo elaborou uma escala de proficiência. As escolas 

investigadas eram organizadas em ciclos.  

Um recorte dessa pesquisa foi apresentado por Franco (2006), referente a um estudo 

desenvolvido sob sua orientação acerca do aprendizado da leitura em crianças de 1º ano do 1º 

ciclo. Os dados apresentados nesse recorte foram coletados em março e novembro de 2005, 

quando foram testados 1.890 estudantes distribuídos por 30 escolas públicas municipais do 

Rio de Janeiro. A amostra foi composta por crianças de seis e sete anos, matriculadas no 2º 

ano do 1º ciclo, o que corresponderia à primeira série no sistema seriado.  

Em relação ao teste de português, segundo o autor, os resultados apontaram que, no 

início do ano de 2005, 10% das crianças da rede municipal lidavam apenas com conceitos 

elementares relacionados à aprendizagem da leitura; 66% das crianças utilizavam estratégias 
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de reconhecimento global para deduzirem o que estava escrito ou estavam compreendendo o 

sistema alfabético de escrita; 23% eram capazes de ler fazendo inferências e lidavam com 

alguns gêneros textuais, podendo recuperar informações sobre eles. Por sua vez, 1% das 

crianças se apresentava familiarizada com textos mais diversificados, compreendendo-os. 

O referido autor apontou que, no final de 2005, foi possível perceber um aumento 

significativo no aprendizado das crianças das escolas municipais. Isso significou que as 

escolas, em geral, agregaram mais conhecimentos às suas crianças. Na segunda coleta, foi 

verificado que a maioria das crianças demonstrou habilidades de reconhecimento global da 

escrita e progressivo aumento da aprendizagem. Houve, também, um aumento para 9% das 

crianças que se apresentaram familiarizados com textos diversificados, compreendendo-os. 

Franco (2006) enfatizou que não haveria relação entre o sucesso da alfabetização e o método 

utilizado no município do Rio de Janeiro, e o fator apresentado pelo autor como importante e 

determinante nesse processo de alfabetização foi o senso de responsabilidade do professor 

pelas suas crianças; ou seja, o fracasso escolar não seria só condicionado às crianças no ano 

inicial, mas à escola, que se mostrava ineficiente na garantia do sucesso e da permanência.  

Em outro recorte dessa pesquisa mais ampla, Brooke (2008) apresentou os resultados 

dos dados coletados ao longo dos três anos de escolaridade (relativos ao período de 2005 a 

2007) nos estados investigados. Os resultados indicaram que as crianças que ingressaram nas 

escolas particulares, em relação ao componente português, chegaram à primeira série já com 

larga vantagem em relação às crianças de escolas públicas e que essa desigualdade nas médias 

pouco se alterou até o final da quarta série/5º ano do ensino fundamental. Ou seja, a distância 

inicial entre as crianças da rede pública e privada diminuiu, mas permaneceu significativa ao 

final da quarta série.  

De modo oposto ao senso comum, o estudo (BROOKE, 2008) também apontou que no 

1º ano as crianças, de ambas as redes, apresentaram progressão da aprendizagem na leitura 

durante o ano, porém não continuaram a agregar mais conhecimentos de forma significativa 

ao longo dos outros dois anos da alfabetização. Nesse sentido, o autor indica que, 

possivelmente, a falta de metas seria uma das causas da diminuição do ritmo de aprendizagem 

no 3º ano, gerando a perda de foco do que deve ser ensinado após a fase inicial de 

alfabetização. É, portanto, necessidade urgente discutirmos a importância da Educação 

Infantil no processo de alfabetização, além de pensarmos em mecanismos que propiciem a 

consolidação das aprendizagens construídas no 1º ano ao longo dos outros dois anos do 

processo de alfabetização.  



76 

 

 

 Ainda tratando da temática, desenvolvemos um estudo (CRUZ, 2008) que analisou as 

práticas de alfabetização e letramento das professoras do 1º ciclo e suas relações com as 

aprendizagens das crianças de três turmas do 1º ciclo do Ensino Fundamental no Recife. A 

pesquisa, de caráter longitudinal, constituiu-se como um estudo de caso em uma escola que se 

destacou em 2005, na Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC) da Prova 

Brasil. A pesquisa foi desenvolvida em turmas do 1º, 2º e 3º ano do 1º ciclo. Para realização 

da pesquisa utilizamos entrevista, observação e atividades diagnósticas de leitura e escrita nos 

três anos investigados.  

Em relação às aprendizagens, a análise dos resultados apontou que a maioria das 

crianças do 1º ano estava alfabetizada no final do ano letivo, bem como cerca de 90% das 

crianças, ao final do 1º ciclo, já se tinham apropriado da escrita alfabética. Julgamos 

importante, já que, tal como propõem alguns autores (MORAIS, 2007; FERREIRA; LEAL, 

2006), os resultados apontam, nessa escola em particular, que seria possível alfabetizar 

crianças da rede pública já no 1º ano, deixando os outros anos para a consolidação e o 

aprofundamento da leitura e da escrita. Outras pesquisas também apontaram a importância de 

se alfabetizar as crianças aos seis anos (1º ano) deixando os outros anos para consolidação 

desse processo (CRUZ; ALBUQUERQUE, 2007, 2008; ALBUQUERQUE; CRUZ, 2009).  

Além disso, nossos dados indicaram que, em todas as turmas, houve um crescimento 

significativo durante o ano letivo, em relação às aprendizagens das crianças nos eixos 

pesquisados. Esses resultados mostram um dado novo, se comparado com a pesquisa de 

Franco (2006), cujos resultados apontavam que os mais avançados da turma não tinham 

evoluído muito em relação às crianças mais atrasadas. Além disso, ao compararmos o 

desempenho das três turmas, verificamos que ocorreu uma progressão das aprendizagens das 

crianças entre os três anos do 1º ciclo, embora as crianças do 2º ano tenham concluído o ano 

letivo no mesmo nível ou em nível mais elaborado, quando comparados com as do 3º ano.  

Um terceiro ponto refere-se ao fato de que, apesar das crianças do 3º ano apresentarem 

um perfil inicial defasado em relação as do 2º ano, a escola teve a preocupação de combater a 

“exclusão branda”, que poderia ocorrer entre as crianças do 3º ano, conforme anunciada por 

Freitas (2002), demonstrando preocupação em cumprir a sua função social (FERNANDES, 

2003) por meio da garantia da continuidade da aprendizagem e não só da permanência da 

criança na escola (SANTIAGO, 2006b). Desta forma, nessa escola em particular, 

comprovamos a possibilidade de garantir, progressivamente, a apropriação da alfabetização 

das crianças a partir do 1º ano e, também, ao final do 1º ciclo em casos particulares, 

empreendendo esforços para que ela ocorresse.  
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Esses dados das crianças, se comparados aos resultados obtidos na pesquisa realizada 

por Frigotto (2005), apresentam-se como diferenciados e elucidativos, pois essa autora relatou 

que a escola pública, apesar de estar organizada em ciclos, continuava produzindo um baixo 

desempenho, pela falta de metas e de um ensino sistemático de leitura e escrita a cada ano do 

1º ciclo. Interpretamos, assim, que a escola que investigamos estaria, ao longo dos três anos 

do 1º ciclo, reinventando a alfabetização, sem perder a especificidade do processo a cada ano, 

conforme Soares (2003b) vem apontando ser uma necessidade no momento educacional atual 

e tem-se confirmado com a aprovação do PNE 2011/2020 recentemente.  

Os resultados referentes às práticas de alfabetização e letramento das professoras 

indicaram que, na maior parte do tempo, as crianças de todas as turmas participavam de 

atividades de leitura e de escrita contextualizadas e significativas, evidenciando-se, nesse 

caso, o que Albuquerque e Morais (2006) ressaltam acerca do processo de alfabetizar em uma 

perspectiva de letramento: a necessidade de refletir sobre os gêneros e de se apropriar do 

Sistema de Escrita Alfabética. 

Ainda sobre a prática das professoras, percebemos que o 1º ano apresentou a maior 

quantidade de atividades de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética e de reflexão 

fonológica, em comparação com os outros anos, que enfatizaram o uso de análise linguística, 

atividades de pontuação e ortografia. Diante disso, resgatamos os estudos de Morais (2004) e 

Leite (2006), que apontaram a possível contribuição e importância de atividades de reflexão 

fonológica no processo inicial de alfabetização pelas crianças. Os resultados também 

apontaram que as professoras enfatizavam os eixos da leitura, produção textual e apropriação 

da escrita alfabética e ortográfica, graduando-os de acordo com os três anos do ciclo. 

Ressaltamos, porém, que o maior desempenho em produção textual das crianças de todas as 

turmas contrasta com o desempenho na atividade de leitura de textos. Esses dados revelam 

que, provavelmente, não eram realizadas muitas atividades escritas de compreensão leitora.  

Diante disso, de um modo geral, interpretamos que a prática das professoras 

possivelmente teria uma relação direta com a aprendizagem das crianças, mesmo levando-se 

em conta outros elementos do contexto pessoal e familiar dos mesmos. Tal como já 

apresentado por Albuquerque, Ferreira e Morais (2005, 2006) em suas pesquisas, na turma de 

1º ano, na qual foi desenvolvido um trabalho regular de alfabetização, a maior parte das 

crianças estava alfabetizada ao final do ano letivo. Ressaltamos, porém, que a falta de um 

trabalho ampliado com atividades individuais de leitura e produção textual poderia ter 

contribuído para que um grande percentual de crianças do 1º ano, no perfil final, não 

conseguisse ler os textos propostos e apresentasse histórias legíveis com muitos erros 
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ortográficos. Da mesma forma, a prática sistemática da leitura e da produção de textos, com 

muitos momentos de atividades individuais, somada a um atendimento diferenciado em 

relação às crianças com dificuldade na apropriação da escrita alfabética, poderia ter 

possibilitado o bom desempenho das crianças do 2º ano.  

Desta forma, notamos, por parte da professora do 3º ano, uma angústia em relação ao 

ensino no ciclo, pois este demandaria um maior número de crianças em níveis muito 

diferenciados de aprendizagem em relação à escrita. A mesma angústia foi constatada nas 

outras turmas, porém observamos maior disponibilidade das outras professoras em dar um 

atendimento diferenciado a cada criança. Contudo, apesar de sabermos que a prática das 

professoras possuía traços de várias teorias (CHARTIER, 2007), a análise das práticas indicou 

que professoras possuíam uma concepção de educação voltada para a construção do 

conhecimento. Os resultados sugerem que a prática diferenciada das professoras em relação 

ao ensino da escrita e da leitura, o respeito à heterogeneidade nas turmas e o estabelecimento 

de metas para cada ano do ciclo teriam possibilitado, nessa escola específica, a apropriação da 

alfabetização pelas crianças do 1º ano e o avanço dos estudantes dos outros anos na 

aprendizagem da escrita ortográfica, da leitura e da produção textual. 

Oliveira (2010) buscou investigar, passados seis anos da implantação dos ciclos de 

aprendizagem na Secretaria de Educação do Recife (OLIVEIRA, 2005), como vinham 

ocorrendo as práticas de ensino de língua, no interior do 1º ciclo, priorizando a análise da 

progressão das atividades naquela etapa de escolarização. Para a coleta de dados, foram 

acompanhadas nove professoras, escolhidas aleatoriamente, de três escolas da Secretaria de 

Educação do Recife, no período de junho a dezembro de 2007, através da observação de aulas 

e realização de entrevistas. Foram analisadas as formas de ensino e encaminhamentos 

didáticos e progressões dos eixos de leitura e produção textuais, tendo como variáveis o ano-

ciclo e a escola.  

Em relação à forma de ensino e encaminhamentos dados pelas docentes, Oliveira 

(2010) apontou que a maioria das atividades e das orientações propostas pelas professoras 

contribuiu com o avanço das crianças que estavam com mais “vantagem” no aprendizado, em 

relação aos outros da turma. Contudo, as atividades desenvolvidas não proporcionavam que as 

crianças, em níveis iniciais de apropriação da escrita e da leitura, tivessem uma maior 

participação nas aulas, pois no geral as atividades eram coletivas e individuais com 

pouquíssimas intervenções das professoras. Além disso, havia uma baixa expectativa para 

com as aprendizagens que as crianças poderiam construir ao final dos três anos da 

alfabetização.  
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No geral, as crianças “mais avançadas” respondiam às atividades e as demais 

copiavam ou esperavam a resolução coletiva, não sendo vivenciados momentos de reflexão 

sobre a natureza de seus erros na apropriação da leitura e da escrita e nem estímulo, por parte 

das professoras, quanto a autorizar e a promover a cooperação das crianças mais experientes 

com as menos experientes. Contrariamente a essa postura, havia uma preocupação das 

docentes em evitar esse tipo de situação. Entendemos que a perspectiva apresentada pelas 

professoras não se configura como uma postura de “respeito aos tempo de aprendizagem” 

pertencente à lógica da escola em ciclos (MAINARDES, 2007c). 

No hall das práticas investigadas, Oliveira (2010) apontou a ausência de um ensino 

ajustado às diferentes demandas de aprendizagem e a falta de planejamento sistemático com a 

presença marcante da improvisação, no desenvolvimento das aulas, como elementos centrais 

das dificuldades apresentadas pelas docentes no trato com a heterogeneidade das turmas. O 

estudo apontou que algumas táticas foram desenvolvidas pelas professoras tentando resolver o 

trato com a heterogeneidade de conhecimentos e diversidade da turma, tais como a proposição 

de aulas de reforço no 2º semestre para crianças em defasagem na aprendizagem.  

Em relação à progressão no ensino, os resultados apontaram ainda que a prática das 

professoras no 1º ano era mais voltada a um trabalho com palavras e ao ensino da escrita 

alfabética; no 2º ano, havia uma aproximação com o 1º ano, no que se refere à baixa 

frequência da atividade de produção de texto individual e uma aproximação com o 3º ano, no 

que se refere à leitura com condução pelas professoras. A pesquisa também aponta uma 

predominância, mesmo entre as turmas de 3º ano, das atividades de leitura realizadas pela 

professora, em detrimento da baixa frequência de produção de textos, estas realizadas pelas 

crianças. Como resultado geral, Oliveira (2010) aponta uma ausência de progressão entre as 

atividades de leitura, compreensão, produção de textos e aquelas voltadas ao sistema de 

notação alfabética entre os anos-ciclo das escolas investigadas bem como um que não se 

configurava em uma perspectiva de alfabetizar letrando.  

Percebemos que, diferentemente dos dados apontados por Cruz (2008), não havia nas 

práticas dessas professoras uma efetiva clareza quanto à progressão do ensino de leitura e de 

produção de textos nos três primeiros anos de escolarização. Salientamos, contudo, que a 

escola pesquisada por Cruz (2008) foi escolhida por ter, além de professoras com boas 

práticas de alfabetização, alcançado os melhores resultados na Avaliação Nacional e possuir 

uma direção comprometida com uma gestão democrática, o que facilitava o processo de troca 

de informações e experiências entre as professoras.  
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As pesquisas apresentadas nesta seção indicam a necessidade de pensarmos no 

processo de alfabetização como objeto específico de conhecimento para a formação inicial de 

professores por meio da análise de boas práticas de alfabetização, investigando os 

dispositivos, as táticas e os esquemas utilizados pelas professoras no seu cotidiano e que 

possibilitam resultados positivos na aprendizagem sobre a leitura e a escrita nos anos iniciais 

quer na escola seriada quer ciclada. As discussões apresentadas neste capítulo apontam uma 

lacuna de pesquisas que tratem da fabricação da alfabetização no que se refere à progressão 

entre as práticas e entre os perfis finais dos três anos iniciais do Ensino Fundamental das 

escolas ciclada e seriada. Nossa pesquisa insere-se nessa discussão.  
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CAPÍTULO 2 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO: UM “OLHAR” SOBRE A 

FABRICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DAS 

APRENDIZAGENS SOBRE A ESCRITA 

 

Assumimos o nosso interesse pelo objeto de estudo investigado, “a fabricação das 

práticas de alfabetização e a construção da escrita e da leitura nas escolas em série e ciclos”, 

por (i) se tratar de uma questão ainda problemática, (ii) ser um assunto recorrente entre 

pesquisadores da área e (iii) pelo fato de o fracasso escolar persistir mesmo em meio às 

inovações pedagógicas e mudanças no sistema de ensino das redes municipais. Por 

entendermos ser a nossa pesquisa um compromisso político, os nossos maiores desafios foram 

tentar captar a realidade dinâmica e complexa (cotidiano), no contexto sócio histórico e 

político das escolas pesquisadas. 

Nessa perspectiva, realizamos uma abordagem qualitativa durante o ano letivo de 2010 

em duas escolas de municípios diferentes, sendo uma organizada em série e outra em ciclos 

de aprendizagem. Esta pesquisa teve o caráter, por um lado, longitudinal (se considerarmos 

que acompanhamos as práticas de ensino de um grupo de professoras e as aprendizagens das 

crianças, avaliando seus progressos) e, por outro, transversal (se considerarmos que 

analisamos a progressão das práticas e das aprendizagens construídas pelas crianças entre os 

três anos iniciais). Fez-se, portanto, necessária uma longa e intensa imersão nessa realidade 

para entender a fabricação das práticas das professoras e mapear as aprendizagens das 

crianças sobre a escrita e a leitura. 

 

2.1 Opção pela pesquisa qualitativa: princípios adotados e caminho investigativo  

 

A nossa pesquisa insere-se em uma abordagem qualitativa por apresentar as 

características básicas desse tipo de análise (BOGDAN; BIKLEN, 1994): a fonte direta dos 

dados foi o ambiente natural e o pesquisador foi seu maior instrumento; todos os dados e seu 

contexto de produção foram extremamente importantes para retratar a complexidade do 

cotidiano escolar pesquisado; houve uma maior preocupação com o processo do que com o 

produto; houve uma tentativa de capturar a “perspectiva” do participante na observação e nas 

entrevistas e, por fim, a análise dos dados seguiu um processo indutivo.  

Ao fundamentarmos os princípios e os elementos que caracterizam nossa opção para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, encontramos alguns embates na delimitação do próprio 

termo “qualitativo”; pois, segundo Denzin e Lincoln (2006, p. 16), “em torno do termo 



82 

 

 

pesquisa qualitativa encontra-se uma família interligada e complexa de termos, conceitos e 

suposições”. Desta forma, por um lado, Chizzotti (2003, p. 78) aponta que “a pesquisa 

qualitativa é uma designação que abriga correntes de pesquisa muito diferentes” e, por outro, 

Guba e Lincoln (1994) entendem o termo “qualitativo” como um termo aglutinador de 

posições diversas, sendo superior ao termo “paradigma” comumente utilizado para a 

descrição de tipos de métodos, lembrando-nos, porém, que os procedimentos não são 

superiores aos paradigmas. Uma definição geral de pesquisa qualitativa apresentada por 

Delzin e Lincoln (2006, p. 17) é de que “a pesquisa qualitativa é uma atividade situada que 

localiza o observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais e 

interpretativas que dão visibilidade ao mundo”.  

Além dos elementos explicitados, concordamos com Delzin e Lincoln (2006) ao 

considerarem que a biografia pessoal do pesquisador está por trás de sua opção pelo processo 

da pesquisa qualitativa, a teoria, o método, a análise, a ontologia, a epistemologia e a 

metodologia adotadas. Nesse sentido, a relação entre o pesquisador e o pesquisado, os 

principais paradigmas que fundamentam seu trabalho, as perspectivas interpretativas, as 

estratégias de pesquisa adotadas, os métodos de coleta e de análise dos materiais empíricos, a 

arte/prática e política de interpretação possuem por trás de si o pesquisador que fala a partir de 

uma comunidade interpretativa com suas próprias tradições de pesquisa. Segundo Delzin e 

Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa seria caracterizada por cinco fases e por trás de cada 

uma delas está o pesquisador situado biograficamente. Utilizaremos das definições elencadas 

por esses autores para apresentar o percurso percorrido na construção de nosso estudo.  

Inicialmente, vivenciamos a fase do pesquisador como sujeito multicultural marcado 

pela tradição da história e da pesquisa, suas concepções de “eu” e do “outro” e a sua ética e 

política nas discussões sobre a pesquisa. Esta fase foi marcada pelas escolhas que fizemos ao 

elencar nosso objeto de pesquisa e opção pela pesquisa qualitativa, por meio de um exaustivo 

trabalho de aprofundamento sobre o planejamento da pesquisa qualitativa e os procedimentos 

necessários para a interpretação dos dados.  

Em seguida, mergulhamos na fase dos paradigmas e das perspectivas teóricas 

(DELZIN; LINCOLN, 2006) atuando um pouco como “filósofos” e, assim, sendo guiados por 

princípios abstratos combinados em ontologias, epistemologias e metodologias, delimitamos 

nossas concepções sobre educação, linguagem, língua, prática de alfabetização, processo de 

ensino e de aprendizagem sobre a escrita e a leitura. Baseados na teoria da Fabricação do 

Cotidiano e na Perspectiva da Construção dos Saberes na Ação, delimitamos a fabricação das 
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práticas de alfabetização e das aprendizagens das crianças sobre a escrita e a leitura nas 

escolas seriadas e cicladas como foco de nosso estudo.  

Outro momento vivenciado foi a fase das estratégias de pesquisa na qual demarcamos 

um nítido foco sobre a questão da pesquisa e os objetivos do estudo por meio de um 

planejamento de execução da pesquisa. Bourdieu, Chamboredon e Passeron (1999), ao se 

referirem ao objeto de pesquisa, enfatizam que este só pode ser definido e construído se 

ocorrer em meio a uma “problemática teórica”, estando esta submissa a uma “interrogação 

sistemática” sobre todos os aspectos da realidade que estão implícitos e explícitos ante a 

questão que lhes foi elaborada (BOURDIEU, 2004). Nesse sentido, no presente trabalho 

buscamos realizar um estudo considerando as duas organizações escolares. Entendemos que 

ao tratarmos de práticas situadas em organizações escolares diferenciadas precisamos 

compreender como as crianças têm desenvolvido seus conhecimentos; contudo, não temos 

como concepção uma relação de causa e efeito entre esses elementos, apenas os consideramos 

como pertencentes a um contexto mais amplo.  

Para o trabalho de campo, elencamos alguns procedimentos que se configuraram em 

métodos específicos de coleta e análise de materiais, sendo este período da pesquisa 

caracterizado como a quarta fase (DELZIN; LINCOLN, 2006). Minayo (2004, p. 105) afirma 

que na pesquisa qualitativa o “recorte espacial que corresponde à abrangência, em termos 

empíricos, do recorte teórico correspondente ao objeto da investigação”. Logo, o trabalho de 

campo é essencial à pesquisa qualitativa. Para o trabalho empírico, escolhemos investigar dois 

estudos de caso por meio de uma multiplicidade de métodos, envolvendo a coleta de uma 

variedade de materiais que descrevem várias situações cotidianas das escolas investigadas, e 

pela análise da triangulação dos dados obtidos em uma tentativa de assegurar a compreensão 

em profundidade do fenômeno em questão.  

Por fim, a quinta fase, descrita por Delzin e Lincoln (2006), envolve a arte e a política 

da interpretação e da avaliação. Portanto, nossa tarefa como pesquisador não se resume em 

deixar o campo levando um grande número de dados empíricos, mas foi necessário construir 

interpretações qualitativas acerca da fabricação das práticas de alfabetização e os resultados 

das aprendizagens das crianças sobre a escrita e a leitura em cada forma de organização 

escolar. O movimento de interpretação do texto de campo foi um processo complexo e 

reflexivo, tendo como ponto de partida os dados para, em seguida, criar-se um texto pesquisa 

(anotações e interpretação baseadas no texto de campo) que foi recriado como um trabalho de 

interpretação documental.  
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Para Minayo (2007), não há uma fronteira nítida entre o processo de coleta de dados 

no trabalho de campo e o início do processo de análise e interpretação; pois a interpretação é 

tida como ponto de partida (porque se inicia com as próprias interpretações dos atores) e 

ponto de chegada (porque é a interpretação das interpretações), sabendo que uma boa 

interpretação leva-nos para o centro das experiências a ser descritas (GEERTZ, 1973). Nessa 

perspectiva, o processo de análise e interpretação dos dados de nossa pesquisa qualitativa foi 

realizado através de Análise de Conteúdo na perspectiva de Bardin (2007).  

Consideramos que a pesquisa qualitativa na educação permite o olhar desvelador do 

mundo observado, tendo nos dados um mundo de significados, correlacionamos diversos 

dados obtidos, vinculados à aprendizagem da escrita e da leitura pelas crianças, por métodos 

qualitativos e quantitativos, na perspectiva de uma possível complementaridade de 

informações, pois segundo Delzin e Lincoln (2006) esta última seria uma alternativa para a 

validação dos dados e resultados na pesquisa qualitativa.  

 

2.2 Opção pelo estudo de “dois casos”: Escola Seriada e Escola Ciclada 

 

Como metodologia de execução da pesquisa, optamos por investigar dois casos. 

Segundo Lüdke e André (2001), o estudo de caso é um tipo de pesquisa que, dentro de um 

sistema, procura apreender uma realidade particular que tem um valor em si mesmo, ainda 

que, posteriormente, fiquem evidentes semelhanças com outros casos e situações. O nosso 

estudo descreveu a complexidade da fabricação das práticas de alfabetização na escolaridade 

organizada em série e ciclos, analisando a interação de certas variáveis, compreendendo os 

processos dinâmicos vividos pelas escolas investigadas e possibilitando, em maior nível de 

profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento das professoras e das 

crianças participantes da pesquisa.  

Buscamos, portanto, analisar os dados obtidos sem desconsiderar as relações sociais 

nos seus ambientes e da forma em que acontecem (estratégias instituídas, táticas fabricadas, 

dispositivos que as regulam, esquemas profissionais elaborados) bem como as orientações da 

política educacional do município investigado, visando promover uma imersão do 

pesquisador no cotidiano dessas escolas. Para melhor compreensão da nossa organização 

metodológica, apresentaremos o processo de escolha do campo de pesquisa para os dois 

estudos de caso bem como os procedimentos de coleta e análise dos dados.  
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2.3 Delimitação do campo de pesquisa e sujeitos participantes 

 

Investigamos uma escola organizada em ciclos e outra em série, no estado de 

Pernambuco, que implantaram o Ensino Fundamental de nove anos. Acreditamos ser 

importante levarmos em conta escolas organizadas tanto em séries como em ciclos de 

aprendizagem, em nossa investigação, pelo fato de a maior parte das escolas brasileiras, em 

2006, ainda encontrarem-se organizadas em séries (83,11%), de acordo com dados do MEC – 

INEP/2006, enquanto apenas cerca de 9,8% das escolas estavam organizadas em ciclos e 

outras 7,16% adotavam mais de uma forma de organização (ciclos nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e séries nos anos finais, por exemplo).  

Utilizamos como critério de escolha das escolas participantes os dados do IDEB e 

Prova Brasil em Língua Portuguesa, por estes abrangerem tanto escolas em séries e ciclos. 

Vale salientar que em relação aos anos iniciais, os dados oficiais do IDEB apontaram uma 

melhoria na média nacional em 2009, já alcançando a meta proposta para o ano 2011 (4,6). 

Entre os anos de 2005 e 2009 tivemos um aumento na taxa de aprovação e nos dados da 

avaliação na Prova Brasil incidindo estes na média nacional do IDEB para os anos iniciais que 

passou de 3,8 (2005) para 4,6 (2009). 

A nossa opção por desenvolver a pesquisa nas duas redes municipais de ensino, Recife 

e Camaragibe, deveu-se ao fato de estas serem organizadas de forma diferente quanto à 

estrutura escolar (Recife está organizada em ciclos de aprendizagem e Camaragibe em séries), 

e, ainda assim, possuírem um avanço quanto aos índices nas avaliações nacionais: a rede 

municipal do Recife vem se destacando, dentre as redes de Pernambuco organizadas em 

ciclos, nas avaliações do Prova Brasil; da mesma forma, a rede municipal de Camaragibe tem 

se destacado entre as que adotam o sistema seriado.  

Para a escolha das escolas, inicialmente selecionamos as quatro melhores escolas 

classificadas no IDEB, dentre as escolas municipais de Recife e Camaragibe; e, 

posteriormente, utilizamos os seguintes critérios para selecionarmos uma escola de cada rede 

municipal: bom desempenho na aprendizagem da leitura e da escrita na avaliação da 4ª 

série/5º ano na Prova Brasil (BRASIL, 2007c, 2009c), escola que tem uma das maiores notas 

no município na avaliação pelo IDEB (2007 e 2009), escola em que funcione regularmente a 

Educação Infantil, escola em que todas as turmas funcionem no mesmo espaço físico, além de 

serem escolas que tinham professores que se destacavam pela prática diferenciada no 

município, sendo esta reconhecida na comunidade acadêmica. Para melhor organização dos 
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dados das duas escolas, denominaremos a escola da rede municipal de Camaragibe de Escola 

Seriada e a escola da rede municipal do Recife de Escola Ciclada. 

A Escola Ciclada escolhida teve a nota de 4,8 no IDEB de 2007 e 4,5 em 2009. Além 

disso, apresentou um bom desempenho na Prova Brasil (BRASIL, 2007c)
34

, dentre as escolas 

municipais do Recife. Da mesma forma, a Escola Seriada nos anos de 2007 e 2009 teve 

respectivamente uma nota de 3,6 e 4,1 no IDEB, ficando no ano de 2007 com a segunda 

melhor nota no município e em 2009 com a melhor nota apresentada nessa avaliação. Além 

disso, esta escola apresentou bom desempenho, dentre as escolas de seu município, na Prova 

Brasil (BRASIL, 2007c).  

Participaram da pesquisa seis professoras, sendo três de cada escola (Seriada e 

Ciclada) e uma para cada ano das três séries iniciais do Ensino Fundamental. Na escolha das 

professoras, foi considerado o fato de serem regentes das turmas de 1º, 2º e 3º anos, terem no 

mínimo cinco anos de experiência na docência em turmas de alfabetização, terem 

disponibilidade para participar da pesquisa e serem indicadas pela coordenação, pela direção e 

por outros professores da escola por terem boas práticas de ensino. Estas professoras tinham 

uma prática diferenciada, baseada em um trabalho de incentivo à leitura e à produção textual, 

obtendo bons resultados na aprendizagem ao final do ano. Também participaram da pesquisa 

as crianças das seis turmas investigadas e as duas diretoras das escolas. 

Para a análise dos dados, resolvemos manter sigilo quanto ao nome dos participantes 

da pesquisa, após consultá-las, e referimo-nos às professoras por uma forma não 

personificada. Nesse sentido, as professoras do 1º ano, do 2º ano e do 3º ano da Escola 

Ciclada serão denominadas, respectivamente, por Professora 1C, 2C e 3C. Já as professoras 

do 1º ano, 2º ano e 3º ano da Escola Seriada serão chamadas de professora 1S, 2S e 3S, 

respectivamente.  

Para traçar o perfil das escolas e dos participantes, aplicamos um questionário com as 

professoras (ANEXO A) e uma entrevista com a direção da escola. Estabelecemos também 

conversas informais, tivemos acesso ao Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas e às 

atas dos Conselhos de Ciclo (Escola Ciclada) e Conselho Escolar (Escola Seriada). Estes 

documentos também nos serviram como fonte de informações na elucidação de algumas 

questões surgidas durante a efetivação da pesquisa. Esses dados serão apresentados nos 

capítulos 3 e 4 que tratam de cada uma das duas escolas analisadas. 

 

                                                
34 Utilizamos os dados do SAEB/2007 por ocasião da coleta da pesquisa, pois os dados do SAEB/2009 não 

estavam ainda disponíveis para consulta pública no site do MEC/INEP.  
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2.4 Descrição dos procedimentos adotados na pesquisa  

 

 Explicitaremos, a seguir, os instrumentos metodológicos e os procedimentos utilizados 

para investigar a fabricação das práticas de alfabetização pelos professores e a apropriação da 

escrita alfabética pelas crianças dos anos iniciais nas escolas organizadas em séries e ciclos. 

Preocupamo-nos em descrever como foi utilizado, o motivo da escolha e como foram feitas as 

análises.  

 

2.4.1 Procedimentos utilizados na coleta e organização dos dados 

 

Com o objetivo de investigar a fabricação das práticas de alfabetização pelos 

professores e a apropriação da escrita alfabética pelas crianças dos anos iniciais nas escolas 

organizadas em séries e ciclos, utilizamos para coleta dos dados atividades de diagnose com 

as crianças participantes, análise documental, observações de aulas e entrevistas com as 

professoras e a gestora da escola.  

 

2.4.1.1 Atividades de diagnose 

 

A utilização de testes diagnósticos é importante para essa pesquisa, uma vez que 

possibilita a definição do perfil de entrada e de saída das crianças participantes da pesquisa. 

Utilizaremos, em cada turma, o mesmo instrumento de diagnose no começo, meio e final do 

ano letivo com o objetivo de avaliar as aprendizagens das crianças. Em cada etapa, realizamos 

atividades de escrita de palavra; produção de texto; leitura de palavras, frases e textos. Após a 

análise separada dos resultados, iremos comparar (estatisticamente) os resultados entre os 

perfis inicial, medial e final de cada turma (teste de Wilcoxon) e entre os anos das escolas em 

série e ciclos (teste de Mann-Whitney).  

 

a) Atividade de escrita de palavras 

 

A atividade de escrita de palavras com base em gravuras foi elaborada para avaliar o 

nível de apropriação do SNA e da norma ortográfica. Foram aplicadas três atividades (início, 

meio e final de ano letivo) contendo em todas elas as mesmas palavras, apesar de terem 

diferenciado as gravuras que representavam cada palavra e a sua ordem de apresentação para 

evitar a memorização das escritas (ANEXOS C, D e E). As palavras escolhidas 
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contemplavam diversas construções silábicas (consoante-vogal, vogal-consoante; consoante-

vogal-consoante, consoante-consoante-vogal, dentre outras) e o uso de várias normas 

ortográficas regulares diretas e contextuais.  

Nessa atividade, delimitamos oralmente o que cada figura representava antes do início 

da escrita e solicitamos às crianças a escrita espontânea do nome de quinze figuras. A 

atividade foi aplicada em pequenos grupos de cinco crianças de cada turma, sendo realizada 

em sala reservada na escola. Ao final da escrita das palavras, por cada criança, foi solicitado 

que elas lessem o que escreveram, marcando a pauta sonora das mesmas. Optamos pela 

escrita livre de palavras com base em gravuras por este procedimento possibilitar as 

retomadas da criança na reflexão da escrita das palavras e por garantir que todos escrevessem 

as mesmas palavras, facilitando a análise.  

 Foram elaboradas quatro categorias e dez subcategorias organizadas com base nas 

discussões teóricas de Ferreiro e Teberosky (1999), Ferreiro (1983, 1989, 2009) e Morais 

(1999), assim como nas categorias elaboradas por Cruz (2008), e adequadas às análises das 

escritas produzidas pelas crianças nas três diagnoses realizadas ao longo do ano de 2010. Para 

a construção das categorias foi observada a lógica que permeia a escrita da criança (hipóteses 

de escrita) e na construção das subcategorias foram observadas a forma que esta utiliza para 

grafar as palavras (rabiscos, números, pseudoletras, letras), a ordem dos sons/letras ao 

escrever (inversão de letras nas sílabas e de sílabas nas palavras); o nível de apropriação da 

relação grafema/fonema pela criança (só a partir do Silábico Qualitativo); o uso das normas 

ortográficas (só a partir dos alfabéticos); a percepção da nasalização e o seu marcador 

utilizado. 

Na categorização das escritas das crianças, percebemos que em todas as fases as 

crianças podem: escrever letras invertidas (por não terem se apropriado de seu traçado 

correto), escrever palavras na ordem invertida (não se apropriaram da convenção da ordem da 

escrita esquerdo-direita); apresentar escritas de palavras e sílabas de memória; e, a partir do 

Silábico Qualitativo, a criança pode colocar uma letra para representar a sílaba tendo como 

base o nome dessa letra (H no lugar de GA; K no lugar de CA; Q no lugar de QUE; V no 

lugar de VE; L no lugar de LE) além de eleger uma letra a ser utilizada sempre que não sabe 

como grafar o fonema. 

As categorias e subcategorias de análise elaboradas com base nas discussões teóricas 

de Ferreiro e Teberosky (1999), Ferreiro (1983, 1989, 2009) e Morais (1999) e Cruz (2008), 

foram: 

 



89 

 

 

i) P – Pré-Silábico: não há compreensão de que existe relação entre escrita e pauta sonora. A 

criança muitas vezes busca a “lógica” da escrita nas propriedades do objeto significado. Pode 

apresentar algumas hipóteses, como a necessidade de variar a quantidade de letras de uma 

palavra para outra, variar as letras internamente na palavra e variar as letras entre as palavras. 

Muitas vezes essas crianças usam as letras do seu nome e podem apresentar escritas 

convencionais por as terem de memória. Quando utilizam letras, não há uma preocupação 

com o tipo ou ordem das letras na formação das palavras. 

 P1 – Pré-Silábico inicial - Utilizam também numerais e letras inventadas quando ainda 

não reconhecem que são utilizadas letras convencionais para escrever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 06. Criança do 1º ano/EC, 1ª diagnose. 
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Nessa subcategoria, as crianças podem também usar apenas uma letra para escrever as 

palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 07. Criança do 1º ano/ES, 1ª diagnose. 

 

 P2 – Pré-Silábico letra - Utilizam apenas algumas letras para escrever as palavras. Podem 

usar apenas as letras de seu nome, repetir algumas letras várias vezes nas palavras diferentes, 
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usar uma grande variedade de letras, grafar palavras de memória. A variedade de utilização 

dessas letras vai depender de seu contato com a sua forma escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 08. Criança do 2º ano/ES, 1ª diagnose. 

 

ii) S – Silábico. A criança registra uma letra para cada segmento sonoro da palavra.  

 S1 – Silábico inicial – é uma categoria relacionada às crianças que estão em transição da 

fase Pré-Silábica para a Silábica. Nessa categoria, as crianças podem começar a apresentar 

indícios de preocupações um tanto qualitativas ou quantitativas na hora de grafar as palavras. 

Nessa subcategoria, as crianças começam a fazer algumas correspondências (muito casuais) 

no momento em que escrevem a relação grafema/fonema nas sílabas iniciais e/ou finais da 
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palavra. No exemplo abaixo, percebemos que na hora de grafar suas palavras, a criança 

identifica o fonema de uma das sílabas orais (inicial e/ou final) e no decorrer da escrita da 

palavra não faz nenhum tipo de relação fonema-grafema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 09. Criança do 1º ano/EC, 1ª diagnose. 

 

As crianças, desta subcategoria, também podem escrever a palavra solicitada com 

letras avulsas sem fazer nenhuma relação à sílaba oral. Porém, logo após terem escrito, tentam 

ler a sua escrita relacionando cada letra a uma sílaba oral da palavra representada pela figura. 

Estas crianças quando acabam de pronunciar as sílabas orais da palavra solicitada apagam as 

letras que restaram.  
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Figura nº 10. Criança do 1º ano/EC, 2ª diagnose. 

 

 S2 – Silábico quantitativo. A criança escreve, para cada sílaba da palavra, uma letra, sem 

realizar correspondência sonora na maior parte das letras grafadas. 
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Figura nº 11. Criança do 2º ano/ES, 1ª diagnose. 

 

 S3 – Silábico Qualitativo. A criança registra uma letra para cada sílaba da palavra, 

realizando correspondência sonora com a sílaba representada, na maioria das vezes. Em 

muitas situações, há preocupação com a ordem das letras utilizadas e suas respectivas sílabas 

representadas, podendo haver ocasionalmente trocas nessa ordem.  
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Figura nº 12. Criança do 1º ano/EC, 2ª diagnose. 

 

iii) SA – Silábico-Alfabético: a criança começa a ficar insatisfeita com a quantidade de letras 

que está usando e percebe que as sílabas têm mais de uma letra, mas não tem consistência 

ainda para a marcação de todos os fonemas e, muitas vezes, não utiliza os grafemas 

adequados. Ora demonstra preocupação com a sequência das letras na sílaba ora na palavra. 

Na hora de grafar as palavras, pode suprimir algumas sílabas ou atribuir a uma sílaba grafada 

o som de mais de uma. Geralmente não grafa as sílabas complexas e dígrafos. Algumas 

crianças podem grafar as letras de forma invertida. 
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Figura nº 13. Criança do 2º ano/ES, 1ª diagnose. 

 

iv) A – Alfabético: A criança compreende que as sílabas são compostas por unidades 

menores e representam os fonemas dessas sílabas por vogais e consoantes. Após essa 

conquista, inicia um longo caminho de aprendizagens sobre as normas ortográficas. 
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 A1 - Alfabético com pouco domínio das correspondências grafofônicas diretas. 

Enquadram-se nessa subcategoria as crianças que trocam muitas letras ao grafá-las e 

oscilando na grafia das correspondências regulares diretas (P/B, T/D, F/V). Muitas vezes 

essas crianças omitem algumas sílabas, apesar da maioria de suas palavras indicarem que já 

compreendeu a base alfabética do nosso sistema de escrita. Não notam corretamente dígrafos 

e sílabas complexas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 14. Criança do 1º ano/EC, 2ª diagnose. 

 

 A2 – Alfabético com pouco domínio das regularidades contextuais. Nessa subcategoria 

estão as crianças que demonstram domínio das correspondências grafofônicas diretas (T/D, 
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F/V, P/B), porém não possuem domínio das regularidades contextuais (usam com segurança 

apenas uma ou duas regras): uso do C/QU, R/RR, J/G, O/U e E/I tônico no final de palavra, 

uso do S em começo de palavra, uso do M e N em posição de final de sílaba e o uso do NH. 

Estas crianças, geralmente, não utilizam dígrafos e sílabas complexas. No exemplo abaixo, a 

criança apresenta domínio apenas do uso do O/I e do E/I tônico no final de palavra, vindo a 

oscilar na escrita das palavras que envolvem o uso do S no começo de palavra (SOBIA, 

COU).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 15. Criança do 1º ano/EC, 3ª diagnose. 
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 A3 - Alfabético com razoável domínio das regularidades contextuais. As crianças 

demonstram razoável apropriação das regras contextuais e algumas demonstram 

conhecimentos acerca das irregularidades e sílabas complexas. Ficam nessa subcategoria as 

crianças que utilizam corretamente de três a cinco regras contextuais na grafia das palavras. A 

criança do exemplo a seguir utilizou corretamente o O e o E tônico no final de palavra (QJO, 

RATO, PAILHASO, ELEFANTE), o J em lugar de G (JACARE E QJO) e o S no começo de 

palavra (SOBRIA e SOU). Nenhuma das crianças dessa categoria grafou o M e N em posição 

de final de sílaba e o NH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 16. Criança do 1º ano/EC, 3ª diagnose. 
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 A4 - Alfabético com bom domínio das regularidades contextuais. As crianças escrevem 

com domínio das regularidades diretas e bom domínio das regularidades contextuais (usam 

com segurança sete das nove regras exploradas na atividade), oscilando apenas quando 

omitem ou utilizam outra letra para representar o M e N em posição de final de sílaba e/ou o 

NH, como no exemplo abaixo (ELEFATE, SOBRIA, TREI). Nessa subcategoria as crianças 

marcam corretamente a acentuação das palavras e grafam adequadamente as palavras que 

envolvem as sílabas complexas e a maioria das irregularidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 17. Criança do 1º ano/ES, 3ª diagnose. 
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 A5 - Alfabético com escrita convencional. As crianças escrevem convencionalmente 

todas as palavras, acentuando-as corretamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 18. Criança do 3º ano/EC, 3ª diagnose.  
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b) Atividade de Produção de Texto 

 

Para verificar o nível de grafia e textualidade na atividade de produção textual, 

solicitamos às crianças a produção de três relatos de experiência (ANEXO B, C e D) que 

tinham como finalidade escrever: sobre alguma situação em que a criança passeou com sua 

família, amigos ou professores (1ª diagnose ou perfil inicial – PI), sobre o que foi vivenciado 

na escola por ocasião do folclore (2ª diagnose ou perfil medial – PM) e, por fim, sobre como 

foram às atividades e os passeios da escola, durante o ano, que ele participou e tenha gostado 

muito (3ª diagnose ou perfil final – PF). 

A escolha desse gênero deve-se ao fato de que ele é um dos gêneros mais próximos do 

relato oral de experiências, muito usado em todas as situações escolares, o que deixaria as 

crianças participantes da pesquisa em situação de semelhança quanto à familiaridade com o 

gênero solicitado. O gênero relato de experiências está no Agrupamento da ordem do relatar 

(que seria a representação pelo discurso de experiências vividas, situadas no tempo) – 

agrupamento que comporta os gêneros pertencentes ao domínio social de comunicação da 

memorização e documentação das experiências humanas (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). 

Uma de suas principais características e que o diferencia dos relatórios profissionais são as 

marcas de autoria. Estas marcas são reveladas quando o autor se coloca como sujeito de uma 

experiência que mobilizou sentimentos por meio de expressões que revelam sentimentos 

pessoais. 

Nessa atividade diagnóstica, a fim de que as crianças elaborassem representações 

sobre a situação de interação, sobre os interlocutores e sobre as representações do interlocutor, 

foram considerados aspetos como: lugar da produção, o tempo reservado para a produção, 

exemplificação das características relacionadas ao gênero pela apresentação de um modelo no 

enunciado, quem seria o destinatário e o objetivo da interação. Esse cuidado visou estimular a 

geração, a seleção e a organização de ideias bem como a geração do texto e sua revisão pelas 

crianças. 

Levando-se em consideração que as condições de produção de textos na escola devem 

explicitar não somente o que escrever, mas também para que e para quem escrever 

(GERALDI, 1997), inicialmente explicamos às crianças que elas iriam escrever relatos de 

experiências a serem socializados na faculdade da pesquisadora. Em relação ao destinatário 

das produções, foi dito às crianças que várias pessoas iriam ler a produção deles com muito 

interesse em saber tudo que estava escrito e que alguns textos seriam publicados do jeito que 

foram escritos.  
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Na situação de escrita dos relatos, os comandos dados, em todas as turmas, foram os 

mesmos quanto à finalidade, ao interlocutor e ao gênero. Em cada turma, todos os textos 

foram produzidos ao mesmo tempo, em um período de no máximo uma hora e trinta minutos. 

Buscamos, portanto, criar condições de produção nas quais houvesse objetivo definido, 

interlocutor e uso real do gênero (GERALDI, 2006). 

Inicialmente, estes textos foram separados em textos Ilegíveis (I), com Baixa 

Legibilidade (BL) e Legíveis (L).  

 

Ilegível (I) – Textos que não apresentam palavras legíveis.  

 

 

 

 

 

 

Figura nº 19. 3º ano/ES, 1ª diagnose. 

 

 

Baixa Legibilidade (BL) – Textos que apresentam muitas palavras ilegíveis.  

 

 

 

 
 

 
Figura nº 20. 1º ano/EC, 1ª diagnose. 

 

Legível (L) – Caracterizamos os textos legíveis como aqueles em que todas as suas palavras 

podem ser identificadas pela relação grafia-fonema que apresentam, pela ordenação das letras 

que as compõem e pela caligrafia apresentada.  
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Figura nº 21. 2º ano/EC, 3ª diagnose. 

 

Após essa prévia separação dos textos, todos os textos (I) e (BL) foram agrupados na 

categoria Textos Não Analisados. Os textos (L) foram organizados em sete categorias, 

contendo cada uma delas três subcategorias. Para definição das categorias, levamos em conta 

os aspectos gráficos e os relacionados à textualidade.  

As categorias relacionadas à grafia tratam da quantidade de palavras no texto (PT1), 

da segmentação correta entre as palavras (PT2) e do uso da escrita ortográfica (PT3); as 

categorias relacionadas à textualidade tratam dos aspectos da adequação aos propósitos de 

situação de escrita (PT4), da utilização de conhecimento sobre o gênero (PT5), da coerência 

(PT6) e da estruturação dos períodos e da concordância entre as palavras no texto (PT7).  

As subcategorias foram organizadas tendo por base o atendimento ou não a cada um 

desses aspectos apontados na respectiva categoria, sendo organizadas em: Não Atende (nome 

da categoria/ NA); Atende Parcialmente (nome da categoria/ PA); Atende Plenamente (nome 

da categoria/ PL).  

 

a) (PT1) Foi identificado se a produção de textos apresenta quantidade mínima de 

palavras. O Relato de experiências é um texto curto. Contudo, entendemos que vinte palavras 

é um quantitativo mínimo para que se possam expressar de forma clara as experiências 

vividas. Depois de selecionados, os textos foram divididos em três grupos: 

 (PT1 - NA) – textos com menos de 10 palavras. 

 (PT1 - PA) – textos que possuem entre 10 e 20 palavras 

 (PT1 - PL) – textos com mais de 20 palavras. 

b) (PT2) Categoria que trata da escrita de texto com segmentação correta. Nessa categoria 

foi observado se o texto apresenta as palavras com espaçamento adequado entre elas. A não 

observação da segmentação pela criança provoca a escrita com segmentação indevida das 
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palavras e/ou a escrita de palavras sem espaçamento entre elas. Nas subcategorias, os textos 

foram agrupados por apresentarem: 

 

 (PT2 – NA) – Escrita de todo texto com hipossegmentação.  

 

 

 

 

 

 

Figura nº 22. 1º ano/EC, 2ª diagnose. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 23. 1º ano/ES, 2ª diagnose. 

 

 (PT2 – PA) – Escrita parcial do texto apresentando hipossegmentação e hipersegmentações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 24. 3º ano/EC, 1ª diagnose. 
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Figura nº 25. 2º ano/ES, 2ª diagnose. 

 

 (PT2 – PL) – Escrita de todo texto com separação correta entre as palavras. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 26. 3º ano/EC, 1ª diagnose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nº 27. 3º ano/ES, 1ª diagnose. 

(nome da criança) 
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iii) (PT3) – Observamos nessa categoria a escrita com correção ortográfica. Uso da norma 

ortográfica relativa às regras regulares diretas e contextuais. 

 

 (PT3 - NA) Escrita convencional, mas faltando letras ou sílabas nas palavras e/ou com 

muitas violações das correspondências regulares diretas. 

 

 

 

 

 

Figura nº 28. 1º ano/EC, 2ª diagnose. 

 

 

 

 

Figura nº 29. Escola Seriada, 3º ano/ES, 1ª diagnose. 

 

 (PT3 - PA) Escrita com poucas violações das regras regulares diretas (dois tipos de 

violações) e das contextuais (dois tipos de violações). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 30. 2º ano/EC, 2ª diagnose. 

 

 

 

 

 

Figura nº 31. 2º ano/ES, 2ª diagnose. 
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 (PT3 - PL) Escrita sem violações de regras ortográficas regulares diretas e contextuais. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 32. 2º ano/EC, 3ª diagnose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 33. 2º ano/ES, 2ª diagnose. 

 

iv) (PT4) Essa categoria trata da adequação do texto aos propósitos de situação de escrita: 

finalidade, destinatário e temática solicitada. Solicitamos um relato de experiências 

vivenciadas pela criança. A criança deveria escrever um texto contando sobre uma situação 

em que vivenciou (com a família, amigos ou professores) e que tenha gostado muito. 

 

 PT4 - NA) Não atende à solicitação do comando.  

 

 

 

 

Figura nº 34. 1º ano/EC, 1ª diagnose.  

 

 

 

 

Figura nº 35. 3º ano/EC, 1ª diagnose. 
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 (PT4 - PA) Atende parcialmente a solicitação do comando.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 36. 3º ano/EC, 1ª diagnose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nº 37. 3º ano/ES, 1ª diagnose. 

 

 (PT4 - PL) Atende plenamente ao comando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 38. 3º ano/EC, 2ª diagnose. 
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 Figura nº 39. 3º ano/ES, 1ª diagnose. 

 

v) (PT5) Ao categorizarmos a utilização que a criança faz na produção escrita quanto aos 

conhecimentos sobre as características do gênero solicitado, avaliamos se os relatos de 

experiências contêm uma linguagem simples e se é um texto narrativo escrito 

predominantemente na 1ª pessoa do singular e/ou plural. Esse texto precisaria também 

apresentar certa expressividade por meio de algumas marcas textuais de autoria e/ou diálogo 

e/ou tempo ou por meio de sinais gráficos que lhe imprimem um tom pessoal, comprovando 

que se trata de uma história verídica podendo apresentar relato de episódios.  

 

 (PT5 - NA) Escreve outro gênero diferente do solicitado. 

 

 

 

 

Figura nº 40. 1º ano/EC, 2ª diagnose.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 41. 3º ano/ES, 1ª diagnose. 
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 (PT5 - PA) Ao escrever o texto, não expressa completamente as características do gênero 

solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 42. 1º ano/EC, 2ª diagnose. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 43. 1º ano/ES, 2ª diagnose. 

 

 (PT5 - PL) Escreve o relato de experiências, colocando-o na primeira pessoa e com aparente 

expressividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 44. 3º ano/EC, 1ª diagnose. 
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Figura nº 45. 3º ano/ES, 1ª diagnose. 

 

 

vi) (PT6) Quanto à coesão, o relato de experiências deve apresentar um pensamento contínuo 

da criança em uma progressão de fatos vividos, sem apresentar meramente frases justapostas. 

Para isso, o relato deve ser um texto coeso, com uso de conectivos adequados para manter a 

articulação entre as partes (pronomes relativos e/ou substituições lexicais e/ou elipse e/ou 

conjunções e/ou outras formas possíveis). Os textos das crianças foram organizados 

observando se continham ou não esses elementos.  

 (PT6 - NA) Não apresenta coesão entre as partes do texto. O texto é formado de frases 

justapostas.  

 

 

 

 

 

 

Figura nº 46. 1º ano/EC, 3ª diagnose. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 47. 3º ano/ES, 1ª diagnose. 
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 (PT6 - PA) Tenta estabelecer coesão entre as partes do texto pelo uso inadequado de 

coesivos ou pelo uso de apenas um ou dois conectivos. 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 48. 3º ano/EC, 2ª diagnose. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 49. 1º ano/ES, 2ª diagnose. 

 

 (PT6 - PL) Utiliza corretamente estratégias para manter a coesão textual por meio de 

vários conectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 50. 2º ano/EC, 1ª diagnose. 
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Figura nº 51. 2º ano/ES, 2ª diagnose. 

 

vii) (PT7) Estruturação dos períodos do texto e concordância entre as palavras no texto. 

O texto apresenta completude dos períodos e concordância entre as palavras que o compõem.  

 

 (PT7 - NA) Apresenta incompletude de enunciados e/ou repetição de palavras e partes do 

texto e/ou comete, em alto grau, violação de concordância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 52. 2º ano/EC, 3ª diagnose. 
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Figura nº 53. 3º ano/ES, 1ª diagnose. 

 

 (PT7 - PA) Apresenta poucos problemas quanto à estruturação dos períodos ou 

concordância entre as palavras do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 54. 1º ano/EC, 3ª diagnose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 55. 3º ano/ES, 2ª diagnose. 
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 (PT7 - PL) Texto com boa formação dos períodos e concordância entre as palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 56. 2º ano/EC, 2ª diagnose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 57. 2º ano/ES, 2ª diagnose. 

 

c) Atividades de leitura 

 

Foram aplicadas ao longo do ano (no início, meio e final do ano letivo) três atividades 

de leitura (ANEXOS C, D, E), contudo cada uma das três questões envolvia distintos níveis 

de capacidade leitora, desde a capacidade de leitura de palavras e frases, até a de compreensão 

de textos (SOLÉ, 1998). Em cada turma, as atividades de leitura foram aplicadas com todas as 
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crianças, em três momentos: primeiro foi aplicada a atividade de leitura de palavras, em um 

segundo, a de leitura de frases e por fim a de leitura e compreensão de textos. A atividade de 

fluência de leitura foi feita individualmente e as sessões foram gravadas. Para melhor 

compreensão das atividades, elas foram organizadas da seguinte forma:  

 

 Na 1ª questão (leitura de palavras), com oito itens, foi solicitado que, em cada um deles, a 

criança lesse quatro palavras, com grafias parecidas, a fim de identificar qual delas designaria 

a figura em destaque. Nas três atividades aplicadas ao longo do ano, as questões, as 

alternativas e as gravuras aparecem com a ordem trocada para evitar que as mesmas fossem 

memorizadas.  

 A 2ª atividade (leitura de frases) teve como apoio gravuras nas quais a Mônica executa 

uma ação. As crianças foram solicitadas, em dois itens, a ler quatro frases a fim de selecionar 

aquela que representaria o que aparecia na gravura em destaque. Nas três atividades aplicadas, 

ao longo do ano, também foram trocadas as gravuras e as frases, permanecendo a 

personagem. Nessa diagnose de leitura de frases, deixamos apenas duas questões para não se 

tornar cansativa. 

 Na 3ª atividade (leitura de textos), a criança é convidada a ler um pequeno texto e depois 

responder a três itens com quatro alternativas, fazendo uso das estratégias de localização de 

informações, identificação do assunto do texto e inferência. Nas três atividades de leitura de 

textos aplicadas ao longo do ano os textos foram mudados e os itens também, sendo 

preservadas as habilidades de compreensão de texto avaliadas
35

. Os critérios utilizados para 

escolha dos textos foram: escolher gêneros presentes no cotidiano (poema, crônica e nota 

informativa de revista); textos de tamanho médio, que tivessem entre 85 e 130 palavras; texto 

com vocabulário adequado à faixa etária entre 6 e 8 anos; textos que tratassem de temáticas 

do universo infantil. Apesar desses cuidados, entendemos que vários aspectos interferem no 

nível de complexidade das questões, podendo alguns deles não ter sido contemplado nessa 

atividade principalmente por não tratarmos, de forma específica, da leitura nesse trabalho.  

 A 4ª atividade avaliou a fluência de leitura. Todas as crianças participaram desta 

atividade. Foi solicitado que todos, individualmente, lessem um pequeno trecho do texto 

                                                
35 Esclarecemos que apesar de termos buscado garantir as habilidades a serem avaliadas, as questões elaboradas 

não guardam equivalência quanto ao grau de dificuldade na sua resolução, pois: (i) em relação às questões de 

localização ora a resposta encontra-se no final do texto (1ª diagnose) ora no primeiro parágrafo (2ª e 3ª 

diagnoses); (ii) em relação às questões de identificação do assunto do texto, o assunto solicitado a ser 

identificado pode variar o grau de complexidade da questão; (iii) por fim, em relação às questões de inferência, 

a dificuldade também se encontra presente na variedade de inferências que podem ser solicitadas e suas inter-

relações com o gênero lido. 
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constante na 3ª questão, nas três aplicações: no 1º texto, leram o primeiro verso; no 2º texto, 

leram o primeiro parágrafo e no 3º texto leram o primeiro período. Essa atividade foi gravada 

e posteriormente os dados analisados.  

Para categorizar os dados coletados, observamos as seguintes condições: se a criança 

não acertou todos os itens na leitura de palavras, não foram corrigidos os demais itens de 

leitura de frases e texto; se a criança não acertou todos os itens na leitura de frases, não foram 

corrigidos os itens relacionados à leitura e à compreensão de texto. Esses critérios foram 

adotados por compreendermos que se uma criança não leu corretamente palavras simples, não 

leria corretamente frases; da mesma forma, uma criança que não leu corretamente frases 

simples com o apoio de imagens, não leria corretamente textos sem apoio de imagens, 

respondendo questões relacionadas à localização de informações explícitas no texto, à 

identificação do assunto do texto e à inferência.  

Os dados obtidos foram tratados separadamente, em percentuais, por número de 

acertos na leitura de palavras, frases e textos; e também pelo nível de fluência de leitura. 

Nesse sentido, os resultados da atividade de leitura de palavras com apoio de gravura foram 

categorizados em: 0% (Não leu nenhuma das palavras propostas), 12,5% (Leu e acertou 1 

palavra); 25% (Leu e acertou 2 palavras); 37,5% (Leu e acertou 3 palavras); 50% (Leu e 

acertou 4 palavras); 62,5% (Leu e acertou 5 palavras); 75% (Leu e acertou 6 palavras); 87,5% 

(Leu e acertou 7 palavras) e 100% (Leu e acertou 8 palavras). 

Na atividade de leitura de frases com apoio de gravura os resultados foram 

categorizados como: 0% (Não leu e/ou não acertou nenhuma das frases propostas), 50% (Leu 

e acertou 1 frase) e 100% (Leu e acertou 2 frases).  

Por fim, em relação à atividade de compreensão de textos sem apoio de imagens, os 

resultados foram inicialmente categorizados de acordo com o percentual de acerto: 0% (Não 

leu e/ou não acertou nenhuma das alternativas propostas); 34% (Leu e compreendeu apenas 1 

questão); 66% (Leu e compreendeu apenas 2 questões) e 100% (leu e compreendeu todas as 3 

questões) e, posteriormente, dentre as questões certas, foi avaliada a habilidade de a criança 

localizar informação explícita no texto (Questão 3A), reconhecer assunto de um texto 

(Questão 3B) e inferir informação (Questão 3C).  

Em relação à fluência de leitura os resultados foram categorizados em: NL - não leu 

ou apenas nomeou as letras ou sílabas. LPS - Leu com dificuldade e com pausas entre as 

silabas; LPP - Leu com dificuldade e com pausas entre as palavras; LF - leitura fluente. 
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2.4.1.2 Análise documental  

 

 Utilizamos a Análise documental por esta se constituir como “uma técnica valiosa de 

abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras 

técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema” (LÜDKE; ANDRÉ, 2001, 

p. 38). Nesse sentido, a análise documental propiciou uma fonte estável de informações sobre 

nosso objeto de pesquisa ou mesmo ratificou e/ou validou as informações que obtivemos nas 

entrevistas e nas observações de aulas acerca das estratégias propostas pelas secretarias 

municipais de educação e escolas para o desenvolvimento das práticas de alfabetização nas 

escolas em séries e em ciclos. 

 Em relação aos documentos analisados, selecionamos a Proposta Curricular de Língua 

Portuguesa dos municípios pesquisados, o Projeto Político Pedagógico de cada escola, as atas 

dos Conselhos de ciclos (escolas em ciclos) e/ou Conselhos de classe (escolas em série) e 

outros documentos que tivemos acesso durante a coleta dos dados por estes servirem como 

“fonte de informação sobre o comportamento humano” (PHILLIPS, 1974, p. 187), tais como 

as atividades das crianças, ao longo das observações. Para desenvolvermos a análise 

documental tivemos como base algumas questões norteadoras quanto às orientações 

curriculares para o processo de alfabetização nos anos iniciais (ANEXO E). 

 

2.4.1.3 Observações de aulas  

 

Segundo Minayo (2007) e André (2001), a observação participante e a entrevista são 

os instrumentos básicos da pesquisa qualitativa por permitir a captação imediata e corrente da 

informação desejada. Na observação participante, o pesquisador mergulha no mundo dos 

sujeitos da pesquisa, passando a fazer parte do contexto observado; logo, o pesquisador ao 

mesmo tempo modifica e é modificado pelo contexto, pois a observação possibilita “um 

contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado [...] e a experiência 

direta é sem dúvida o melhor teste de verificação de um determinado fenômeno” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2001, p. 26).  

Foram realizadas duas observações, em cada turma, a cada mês, por um período de 

nove meses (março a novembro) no ano de 2010, sendo sete observações no 1º semestre e oito 

no segundo semestre, totalizando quinze observações em cada turma. Os dados das 

observações foram complementados por conversas informais com os professores sobre suas 

práticas além de analisarmos o material, utilizado durante as aulas, tendo o cuidado de manter 
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o controle da frequência das crianças. Salientamos que, de algum modo, fomos parte 

integrante dessas turmas, durante o período de observação, procurando manter-nos na posição 

de observador, sem, contudo, evitar interações com os sujeitos da sala, sabendo que não há 

uma observação neutra, pois o que se vê faz parte de uma escolha de quem vê. Minayo (2007) 

enfatiza que no trabalho de campo a boa interação entre pesquisador e sujeito é essencial à 

conclusão da pesquisa e, para tal, os primeiros contatos feitos pelo pesquisador com os 

sujeitos de sua pesquisa são muito importantes.  

Para o registro das observações, foram feitas anotações no diário de campo, por meio 

de um roteiro (ANEXO F), e gravações em áudio, que foram transcritas posteriormente. Além 

disso, coletamos também os materiais impressos lidos e produzidos pelas crianças. No 

registro das observações, procuramos contemplar a reconstrução dos diálogos e a descrição 

dos locais, dos sujeitos, dos eventos especiais, das atividades e do comportamento do 

observador, pois consideramos o diário de campo como o principal instrumento de registro da 

pesquisa participante. 

As observações objetivaram levantar dados que nos possibilitaram analisar como 

foram fabricadas as práticas de alfabetização nas escolas seriadas e cicladas visando à 

aprendizagem da escrita e da leitura pelas crianças. Além disso, as observações 

oportunizaram, ainda, compreender os dados obtidos na diagnose, relacionando-os e 

levantando pontos a serem abordados nas entrevistas com essas professoras.  

Para a categorização dos dados da observação baseamo-nos nas categorias elaboradas 

por Morais e Albuquerque (2005), Morais, Albuquerque e Ferreira (2005) e em categorias que 

elaboramos com elementos teóricos da Teoria da Fabricação do Cotidiano (CERTEAU, 1994) 

e da perspectiva teórica da Construção dos Saberes na Ação (CHARTIER, 2007). Além 

desses elementos de análise, outros aspectos foram objetos de nossa análise, tais como: as 

intervenções pedagógicas, a avaliação da aprendizagem sobre a escrita alfabética, a forma 

como usaram o livro didático de alfabetização, as táticas pedagógicas e didáticas fabricadas 

nas práticas de alfabetização, as interferências sobre a prática pedagógica, entre outros que 

surgiram no contato com o campo de pesquisa.  

 

2.4.1.4 Entrevista 

 

 Utilizamos a entrevista por ser um dos instrumentos básicos na pesquisa qualitativa 

que permite a captação imediata e corrente da informação desejada (LÜDKE; ANDRÉ, 

2001). A entrevista como fonte de informação pode fornecer dados objetivos e subjetivos e, 
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segundo Gaskell (2007, p. 65), o ponto de partida do pesquisador é compreender que o mundo 

social não é um dado natural, mas construído por “pessoas em suas vidas cotidianas” em 

condições que elas mesmas estabeleceram. Nesse sentido, foram utilizados dois tipos de 

entrevistas: a semiestruturada com os professores (ANEXO G) e o diretor das escolas 

(ANEXO H) para melhor compreender como é o funcionamento da escola quanto aos 

aspectos relacionados à alfabetização; e de minientrevistas com os professores, durante as 

observações, para melhor compreendermos as atividades desenvolvidas. 

 

2.4.2 Procedimentos de análise dos dados 

 

Para analisar os dados obtidos na pesquisa utilizamo-nos das técnicas metodológicas 

da Análise de Conteúdos na perspectiva de Bardin (2007). A análise de conteúdo é uma 

construção social que exige do pesquisador a preocupação com a plausibilidade, a 

credibilidade, a coerência e a transparência (BAUER, 2007), requerendo cuidado com as 

interferências produzidas por intenções particulares ou compreensões baseadas unicamente no 

sentido literal do texto. Segundo Bardin (2007, p. 42), ela se configura como 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens.  

 

Os procedimentos na coleta e análise dos dados foram desenvolvidos em três etapas: 

(1) Pré-análise (fase de organização que geralmente possui três missões: a escolha dos 

documentos, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que 

fundamentem a interpretação final); (2) Exploração do material (Fase longa e fastidiosa que 

consiste em operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras 

previamente formuladas); (3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação (os resultados 

são tratados de maneira a serem significativos e válidos). Para garantir a qualidade das 

análises, tivemos as preocupações metodológicas com a coerência, a transparência e a 

validação dos resultados obtidos. 

A análise dos resultados envolveu quatro etapas: análise do desempenho das crianças 

nas diferentes atividades diagnósticas; análise das estratégias presentes na Proposta Curricular 

de cada município; análise da prática de alfabetização com foco nos eixos da língua 
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portuguesa desenvolvidas pelas professoras; análise das táticas utilizadas pelas professoras 

para alfabetizar nas escolas seriada e ciclada.  

Especificadamente, em relação aos dados obtidos nas atividades diagnósticas 

realizadas com as crianças, as etapas de análise foram as seguintes: 

 Leitura do material produzido, em todos os anos, e agrupamento por semelhanças; 

 Construção das categorias e subcategorias de análise de forma descritiva; 

 Releitura e categorização dos dados; 

 Reconstrução das categorias e subcategorias; 

 Contagem das frequências e da organização das tabelas com os resultados em percentual; 

 Análise quantitativa dos índices significativos obtidos por meio dos Testes Wilcoxon 

(avaliou a progressão da aprendizagem das crianças ao longo do ano) e Mann-Whitney 

(avaliou a diferença significativa entre as turmas da mesma escola e da outra escola 

investigada); 

 Análise qualitativa e escrita descritiva dos resultados. 

  Como apresentado na análise dos dados obtidos por meio das atividades diagnósticas, 

optamos por considerar possível a complementaridade entre os métodos qualitativos e 

quantitativos. Richardson (1999) considera que, embora existam diferenças ideológicas 

profundas entre os dois tipos de pesquisa, podem-se identificar três instâncias de integração 

entre ambas as pesquisas: no planejamento da pesquisa, na coleta dos dados e na análise da 

informação. Portanto, a análise das informações obtidas nas atividades de diagnose das 

aprendizagens das crianças, por meio de técnicas estatísticas, contribuiu para verificar 

informações e reinterpretar observações qualitativas, permitindo conclusões subjetivas.  

 Os resultados estão apresentados neste trabalho em três capítulos. Nos Capítulos 3 e 4 

apresentamos os contextos das Escolas Ciclada e Seriada; para isso, discutimos as orientações 

contidas na proposta curricular dos municípios sobre o ensino dos eixos de língua portuguesa 

na alfabetização, o perfil inicial e final das crianças e as práticas de alfabetização 

desenvolvidas pelas docentes no contexto dos ciclos de aprendizagem e nas séries. No 

Capítulo 5 discutimos algumas aproximações e alguns distanciamentos na fabricação das 

práticas de alfabetização e das aprendizagens das crianças nas escolas Seriada e Ciclada 

visando alfabetização das crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  
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CAPÍTULO 3 ESCOLA CICLADA: A FABRICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE 

ALFABETIZAÇÃO E A APRENDIZAGEM DA ESCRITA E LEITURA PELAS 

CRIANÇAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

[...] veja: no seriado acho que existe uma preocupação maior da família entendeu? A família participa 

mais é o ponto positivo, a família sabe que se o filho não corresponder aqueles conteúdos que foram 

trabalhados, não der resultado ele vai reprovar. É porque ainda não há uma aceitação da comunidade, 
dos pais mesmo, de entender como é que funciona o sistema de ciclos, ta entendendo? Eles só acham 

que o menino não é reprovado se ele aprendeu ou não, ele fica na escola. E vai avançando... eles 

acham isso. Alguns pais entendem e ate procuram saber, querem que o filho melhore, mas a maioria 

não. Ta entendendo? Então assim, eu acho que, há uma preocupação maior. E pro aluno também. O 
aluno também se policia mais porque sabe que pode ne, ser reprovado. Agora pro professor acho que o 

sistema de ciclo é legal. Pra gente se a gente [...] colocar metas que (os alunos) possam chegar perto 

daquele limite ta entendendo? Chegou perto ali, não foi tão mas chegou perto, no próximo ano, no 
início do primeiro semestre eu vou tentar trazer aqueles que ainda não conseguiram ao nível dos outros 

para que a gente termine no segundo semestre todo mundo igual, e aí vai crescendo junto, tas 

entendendo?[...] tem que colocar metas e fazer com que aconteçam as coisas. É que, o que acontece as 

vezes é que, você amplia o tempo, e não coloca nada. Aí o professor que se vire achando que o aluno 
não vai e que a coisa vai acontecer naturalmente. Eu fui um ano professora de alfabetização na série e 

no outro ano começou o sistema de ciclo. Então eu já tinha, tava já na outra turma que não era mais de 

alfabetização. De 1° serie. Mas eu senti o seguinte: era uma turma difícil, que não tinha sido 
trabalhada na educação infantil, no jardim, naquela época jardim dois. A professora ela faltava muito e 

assim, era uma professora, antiga ne, danava tarefa no quadro, só sabia copiar, copiar, não tinha 

nenhuma atividade lúdica, entendeu? Não tinha leitura. Não tinha nada. Aí quando os meninos foram 
para a alfabetização eu senti assim foi uma carga grande um peso grande porque eu tive que começar 

do zero e no final do ano eu senti que eu não tinha conseguido, eu vi que eu não tinha conseguido 

alfabetizá-los, mas eu sabia que eu não tinha trabalhado muita coisa que eles não tinham tido, tas 

entendendo? Mas, precisava de mais tempo, para que aquilo desse o resultado, concretizasse, 
entendeu? Aí assim, eu senti essa dificuldade, por não ser ciclo... porque eu sabia que o aluno tinha 

potencial, que poderia ser explorado mas aí retia na época, era 1° serie. No ciclo, eu acho que o 

professor trabalha mais tranquilo, eu trabalho tranquila. Mas a gente sabe que existem profissionais 
que não tão nem aí entendesse? Eu vi muita turma minha pelo ralo. Porque o professor não deu 

continuidade, eles ficaram desestimulados. Aí você vê isso acontecer. Aqui não, aqui eu sei que todas 

elas fazem o possível, mesmo com as dificuldades todas para que os alunos cresçam, se comunicam 
uma com a outra. Eu já vi, há uma preocupação dos professores quanto a isso.  

(Professora 1C) 

 

 

 

 Este capítulo visa apresentar os resultados relacionados ao caso Escola Ciclada. Para 

isso, apresentaremos (1) a caracterização da escola do Recife, das professoras e das crianças 

participantes; (2) as orientações oficiais contidas na Proposta Curricular da Secretaria de 

Educação, Esporte e Lazer do Recife, em relação à alfabetização; (3) explicitaremos o perfil 

de entrada e saída das crianças participantes da pesquisa e, por fim, (4) analisaremos a 
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maneira com a qual as professoras, dos três anos investigados, fabricaram suas práticas de 

alfabetização no contexto da Escola Ciclada.  

 

3.1 Caracterização da Escola Ciclada no Recife: o perfil dos participantes 

 

Em 1986 foi implementada a proposta do Ciclo Básico de Alfabetização nas escolas 

municipais do Recife perdurando até o ano de 1988 (SOUZA JUNIOR, 2007; RECIFE, 1986; 

NASCIMENTO, 1995). Em 2001, a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (doravante 

SEEL) do Recife implementou como política curricular os ciclos de aprendizagem juntamente 

aos Conselhos de Ciclo (RECIFE, 2002a). Dessa forma, os ciclos de aprendizagem, no 

Recife, surgiram como alternativa de combate à repetência e à evasão, abrangendo todo o 

Ensino Fundamental e com o aumento de um ano dedicado à alfabetização das crianças de 

seis anos, no Parecer nº 02/2001 (RECIFE, 2001), que tinha como ideia central superar a 

defasagem idade/aprendizagem ampliando o tempo de alfabetização. 

Na Proposta Curricular da SEEL do Recife (RECIFE, 2003), assim como na de outros 

sistemas de ensino, o 1º ciclo é considerado “o ciclo de alfabetização” e engloba os três 

primeiros anos do Ensino Fundamental. Com isto, proporciona-se à criança um maior tempo 

para a apropriação da alfabetização e do letramento, não devendo ocorrer retenção entre os 

anos que compõem o ciclo. No referido documento, os ciclos são constituídos de um ciclo 

inicial para a Educação Infantil e de quatro ciclos para o Ensino Fundamental, sendo o 1º 

ciclo formado por três anos, o 2º ciclo por dois anos; o 3º ciclo por dois anos e o 4º ciclo por 

outros dois anos. Os grupos podem ser redistribuídos na mesma sala ou de uma sala para a 

outra, no meio ou fim de cada ano, e com a Instrução nº 01/05 (RECIFE, 2005), tornou-se 

obrigatória a reprovação das crianças que não se apropriaram do SNA ao final do 1º ciclo. No 

ano de nossa pesquisa, 2010, a rede municipal de ensino não tinha de forma efetiva uma 

formação continuada de professores alfabetizadores e também não havia projetos internos nas 

escolas e nem no âmbito municipal que dessem apoio à aprendizagem das crianças ou suporte 

na atuação dos professores nos ciclos de aprendizagem.  

 

3.1.1 Como era a Escola Ciclada? 

 

As escolas da SEEL do Recife são divididas em seis Regiões Político-Administrativas 

(RPAs) distribuídas de acordo com a sua localização geográfica em relação ao mapa da 

cidade: no centro (RPA 01), ao norte (RPA 02), ao nordeste (RPA 03), ao oeste (RPA 04), ao 
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sudoeste (RPA 05) e ao sul da cidade (RPA 06). Nesse contexto municipal, a escola que 

investigamos pertence à RPA 03.  

O entorno da escola era marcado pelas condições precárias de vida da comunidade 

apesar de o bairro da escola ficar ao lado de uma das áreas mais nobres do Recife. Poucos pais 

participam da comunidade escolar por meio de idas eventuais à escola, para saber o 

andamento das aprendizagens de seus filhos; muitos não foram à escola durante todo o ano. 

As professoras se ressentiam por este fato e, segundo elas, isto poderia prejudicar o processo 

de aprendizagem. 

A Escola Ciclada tinha um bom espaço físico e situava-se em um bairro populoso da 

periferia do Recife, funcionando com 22 turmas e 442 crianças do 1º e 2º ciclos do Ensino 

Fundamental nos dois turnos diurnos e com Educação Básica de Jovens e Adultos à noite. A 

escola possuía três andares com todas as áreas abertas gradeadas, tinha 10 salas de aula, uma 

biblioteca, uma sala de informática, uma diretoria, uma secretaria, sala de professores, um 

pátio coberto relativamente grande para brincadeiras, 12 sanitários, dois almoxarifados, uma 

cozinha, refeitório e dois pátios externos. As figuras nº 58, 59, 60 e 61 a seguir apresentam 

espaços nos quais observamos as aulas: 
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Sala da Biblioteca – Escola Ciclada Sala do 1º ano – Escola Ciclada 

Sala do 2º ano – Escola Ciclada Sala do 3º ano – Escola Ciclada 

Figura nº 58      Figura nº 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 60      Figura nº 61 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



127 

 

 

As salas de aula observadas estavam organizadas de forma convencional, com cadeiras 

enfileiradas e adequadas à idade das crianças, bem iluminadas e, em todas elas, havia cartazes 

nas paredes com os trabalhos das crianças, alfabeto ilustrado com uma gravura, que tinha o 

som inicial da letra em destaque, e um armário no qual a professora guardava o material das 

crianças e livros didáticos. 

 A escola possuía o Conselho Escolar, o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo que 

se caracterizavam como alguns elementos de uma gestão democrática. Além destes, ainda 

funcionavam o Conselho de Ciclos (organizava ações e estratégias que buscam promover o 

desenvolvimento da aprendizagem das crianças) e o Conselho Tutelar (órgão da 

administração pública que atuava em parceria com a escola).  

Apesar de constar no Projeto Político Pedagógico da Escola Ciclada (PPPEC) que a 

gestão da escola prezava pela ação democrática participativa compartilhada pela comunidade, 

funcionários e professores, em vários momentos presenciamos atritos entre os pais e a direção 

e entre os professores sobre o funcionamento da escola. Em muitos momentos as decisões 

eram tomadas de forma centralizada pelos gestores. Na ocasião da coleta da pesquisa a escola 

investigada não possuía coordenador pedagógico, desta forma a direção da escola tinha como 

responsabilidade administrar a escola e também dar um suporte aos professores na função de 

coordenação pedagógica. Nesse sentido, os professores se queixavam muito da falta de apoio 

e incentivo nas suas atividades pedagógicas e a pouca inserção da direção nessa dimensão 

escolar. 

Em relação ao processo de alfabetização, a PPPEC apontava que a mesma 

preocupava-se com as aprendizagens das crianças, cujos objetivos estratégicos e metas, em 

sua dimensão pedagógica, tinham como finalidade “elevar o índice de desempenho escolar” 

(RECIFE, 2010a, p. 6, 8). Nesse sentido, alguns projetos e programas presentes na referida 

proposta buscavam incentivar o gosto pela leitura e pelo lúdico. Contudo, não encontramos no 

documento analisado uma meta mais específica para cada ano do ciclo inicial de alfabetização 

e/ou algum projeto relacionado às crianças em fase de alfabetização ou que tratasse das 

crianças com dificuldade de aprendizagem buscando elevar o seu desempenho acadêmico. 

Segundo as professoras e a gestora da escola, alguns projetos de acompanhamento das 

aprendizagens das crianças na SEEL do Recife tais como o Projeto MAIS
36

 e Professor 

Alfabetizador, que tinham ocorrido em anos anteriores e não estavam ocorrendo no ano de 

                                                
36

 O Projeto Mais, desenvolvido pela SEEL do Recife, visava atender às crianças do 3º ano do 1º ciclo com 

dificuldades na leitura e na produção de textos e o Projeto Professor Alfabetizador atendia às crianças do 1º e 

2º ciclo com dificuldades de alfabetização e distorção idade/série e era desenvolvido por uma professora 

itinerante que tinha muita facilidade em alfabetização das crianças fora de faixa etária. 
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nossa pesquisa, viabilizavam que a maioria das crianças chegassem alfabetizadas ao final do 

1º ciclo e ao final do 2º ciclo com autonomia de leitura e escrita. Ocorreu, portanto, uma 

grande perda de qualidade das aprendizagens das crianças da escola com a extinção desses 

projetos, segundo a gestora escolar. 

 

3.1.2 Quem eram as professoras da Escola Ciclada? 

 

O quadro nº 02 apresenta um panorama do perfil das professoras da Escola Ciclada. 

 

Quadro nº 02 - Perfil acadêmico e profissional das professoras acompanhadas 

Escola Ciclada 

Aspecto Professora 1C Professora 2C Professora 3C 

Ensino Médio 
Escola pública 

(científico) 
Escola particular 

(científico) 
Escola particular 

(magistério) 

Graduação/Licenciatura 
Pedagogia 

(UNICAP) 

Pedagogia 

(UFPE) 

Psicologia (FACHO) 

Pedagogia (UFPE) 

Ano de conclusão da 

Graduação 
1990 1988 

Psicologia – 1998 
Pedagogia - 2006 

Pós-graduação 

Telemática na 

educação (UFRPE) 
 

Psicopedagogia 

(FADEPE) 

Especialização em 

Gestão escolar e 

Coordenação 
Pedagógica 

(FACHO) 

Ano de conclusão da Pós 2002 2009 2008 

Anos de atuação na Rede 

municipal 

22 anos (14 anos 
em série e 8 anos só 

nas escolas em 

ciclos) 

25 anos (15 anos só 
na Escola Seriada e 

10 anos em ambas 

escolas) 

16 anos (7 nas 
escolas em série e 9 

só nas escolas em 

ciclos) 

Ano-ciclo que lecionou 

em 

2005/2006/2007/2008/2009 

Multiplicadora em 

tecnologia e 

professor de 

biblioteca (2005, a 
2007); 1º (dois 

turnos) (2008); 2º 

(dois turnos) 
(2009). 

Educação Infantil 
grupo 5, EJA no 

módulo 1 e 2, 3ª e 

4ª série (2005 a 

2008); 1º ano, EJA 
no módulo 1 e 2, 3ª 

e 4ª série (2009) 

3º e 1º anos (2005); 

1º ano (2006); 

Coordenação (2007); 
coordenação (2008); 

1º ano (duas turmas) 

(2009) 

Atuava em outra rede? 

Qual? 
Não Sim Não 

Função em outra rede ou 

na própria, porém em 

outro horário 

Professora de 

Biblioteca 

Coordenadora de 
apoio no Estado, 

professora de 3ª e 

4ª série. 

Sempre atuou em 
dois turnos com 

turmas do 1º, 2º e 3º 

anos 

Exerceu outra atividade 

diferente da docência 

Sim. Coordenadora 
por 3 anos (2005-

2007) 

Sim. Coordenadora 
de Apoio no 

Estado (2010) 

Sim. Coordenação 
por 4 anos (2006- 

2009) 

Anos de atuação em 

turmas de alfabetização 

19 anos nos 1º, 2º e 

3º anos. 

10 anos na 
Educação Infantil 

grupo 5, 1º e 2º 

anos. 

13 anos nos 1º, 2º e 

3º anos. 
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   Em relação à formação das docentes, percebemos que as professoras da Escola 

Ciclada cursaram o Ensino Médio basicamente em escolas da rede particular de ensino, com 

exceção da Professora 1C. Já no ensino superior, as professoras 2C e 3C fizeram pedagogia na 

UFPE (22 e 2 anos, respectivamente, de formação) e a Professora 1C na UNICAP (20 anos de 

formação). Vale salientar que a Professora 3C também tem a formação de psicóloga, desde 

1998, e cursou o magistério, ambos em instituições particulares. Todas as professoras 

possuem pós-graduação lato sensu na área de educação, sendo o tempo de conclusão dos 

cursos: oito (Professora 1C), um (Professora 2C) e dois (Professora 3C) anos.  

  Com relação à experiência nas organizações das escolas cicladas e seriadas, para a 

escola seriada, todas as professoras afirmaram ter no mínimo 14 (Professora 1C), 15 

(Professora 2C) e 7 (Professora 3C) anos, enquanto que para a escola ciclada, todas possuem 

uma experiência mínima de 8 anos. Além disso, a Professora 2C ainda dá aulas em uma 

escola seriada no turno diurno em turmas de 4º e 5º anos enquanto as outras professoras atuam 

apenas nas escolas cicladas. 

  É importante salientar que todas as professoras da Escola Ciclada possuíam 

experiência como coordenadora e trabalhavam no mínimo dois expedientes diurnos, com 

exceção da Professora 2C que, além do horário diurno, trabalhava no expediente noturno 

como coordenadora de apoio do estado. As professoras mais experientes, em termos de anos 

de exercício da docência em ambas as redes, eram as professoras 1C e 2C com 22 e 25 anos, 

respectivamente, em relação à Professora 3C que possui 16 anos. 

  Em relação à experiência na docência em turmas de alfabetização (1º, 2º e 3º anos do 

Ensino Fundamental), a Professora 1C possuía 19 anos de experiência nas três turmas de 

alfabetização (em escolas seriadas e cicladas), tendo atuado nos dois últimos anos em turmas 

de 1º e 2º anos e como professora de biblioteca atendendo a todas as turmas do 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental. Por ocasião da pesquisa, esta professora atuava no horário da tarde 

como professora de biblioteca.  

  A Professora 2C possuía 15 anos de atuação nos grupo V da Educação Infantil (escola 

particular) e 10 anos no grupo V (escola pública) e no 1º ano da escola em ciclo, turmas nas 

quais vinha atuando nos últimos cinco anos. A Professora 3C possuía 13 anos de experiência 

nas três turmas de alfabetização nas quais vinha atuando nos cinco últimos anos, juntamente 

com a coordenação destas mesmas turmas por quatro anos.  
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3.1.3 Quem eram as crianças da Escola Ciclada? 

 

As três turmas da Escola Ciclada tinham um total de 67 crianças matriculadas, sendo 

23 crianças do 1º ano, 16 do 2º ano e 24 do 3º ano; algumas, porém, nunca compareceram à 

escola. Além disso, algumas crianças foram transferidas ainda no primeiro semestre de 2010 

(duas crianças do 1º ano e duas crianças do 3º ano). A maioria delas era proveniente de 

bairros próximos ou do próprio bairro da escola. 

A escola tinha algumas crianças com deficiência mental (3 crianças no 1º ano e 3 no 3º 

ano) que recebiam atendimento especializado de uma professora itinerante da rede municipal 

de ensino do Recife a cada quinze dias. As crianças com deficiência mental e as crianças 

desistentes não participaram das atividades de diagnose na nossa pesquisa, pois seria 

necessária uma atividade diagnóstica específica a cada caso apresentado. Nesse sentido, para 

fins de coleta de dados, por meio das atividades de diagnose, apenas participaram da pesquisa: 

19 crianças do 1º ano, 15 crianças do 2º ano e 20 crianças do 3º ano.  

No que se refere à experiência escolar no ano anterior à coleta de dados dessa 

pesquisa, 8 crianças do 1º ano são provenientes de casa, sendo este o primeiro ano de 

escolaridade, e 11 frequentaram a Educação Infantil na própria escola. No 2º ano, 2 crianças 

vieram de outra rede municipal e 13 eram da própria escola no 1º ano. Já no 3º ano, uma 

criança era oriunda de outra escola da SEEL, 3 haviam sido retidas no ano anterior na própria 

escola (fariam de novo o 3º ano) e 16 eram provenientes do 2º ano da própria escola.  

Em relação à frequência, as turmas da Escola Ciclada se mostraram muito assíduas, 

exceto a turma do 1º ano na qual encontramos cinco crianças com frequência de apenas 70% 

do total de aulas ministradas. As demais turmas apresentaram mais de 80% de frequência às 

aulas. Para melhor compreensão dos dados, iremos denominar as turmas da Escola Ciclada de 

1º ano/EC, 2º ano/EC e 3º ano/EC.  

 

3.2 Proposta Curricular do Recife para o ensino de Língua Portuguesa: indefinições de 

estratégias e ausência de expectativas de aprendizagem para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental na Escola Ciclada  

 

Nesta seção, apresentaremos as orientações curriculares do município de Recife 

apontando o que propõe como estratégias para a prática de alfabetização quanto aos eixos da 

Língua Portuguesa bem como as expectativas de aprendizagens elencadas para os três anos do 

1º ciclo.  
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Em relação às estratégias para o ensino da leitura e da escrita nas turmas de 

alfabetização, a Proposta Curricular do Recife apresenta como base teórica a concepção de 

que a linguagem é “mediadora das aprendizagens, fator de socialização, de construção e de 

constituição e vínculos sociais” (RECIFE, 2002b, p. 10). Além disso, ela define como papel 

da escola, no ensino do componente curricular de Língua Portuguesa, viabilizar condições 

para que a criança elabore suas hipóteses sobre a língua escrita e construa a escrita alfabética 

por meio da análise da língua, participando de eventos de letramento, sendo a atividade 

escolar um viés de inclusão nos processos de cidadania (RECIFE, 2003). 

Em relação ao ensino da escrita alfabética na produção de palavras e textos nas 

turmas de alfabetização, as orientações presentes na Proposta Curricular do Recife são as 

seguintes: 

 

Produzir textos, considerando as características do sistema alfabético; 
construir imagens com finalidade comunicativa; produzir textos a partir de 

seus desenhos e/ou temas vivenciados; elaborar textos de diversos gêneros, 

considerando suas especificidades, finalidades e usos sociais; resumir, por 

escrito, as ideias centrais dos textos lidos; valorizar/utilizar a escrita como 
fonte de informação, nutrição do imaginário, extensão da memória, entre 

outros, sendo capaz de recorrer aos materiais escritos em função de 

diferentes objetivos; produzir textos, utilizando os recursos básicos da 
coesão e da coerência, expressando pensamentos, sentimentos, experiências, 

ideias e posicionamentos com clareza, objetividade e adequação ao contexto 

de interação; revisar e refazer os próprios textos até considerá-los 
suficientemente bem escritos para a finalidade a que se destinam; analisar e 

avaliar ideias, opiniões e valores; compartilhar com o outro o prazer da 

prática da escrita (RECIFE, 2002b, pp. 14-15).  

 

 

   Analisando as competências apontadas, percebemos que elas não orientam quanto a 

um trabalho específico para a apropriação do sistema de escrita alfabética, não apresentam de 

forma aprofundada os conteúdos, bem como não possibilitam reflexões necessárias à 

apropriação da escrita alfabética nos três anos iniciais do Ensino Fundamental. Some-se a isto 

o fato de as competências e dos conteúdos não serem apresentados de forma articulada ao 

longo dos três anos iniciais do Ensino Fundamental e sim em bloco.  

   Portanto, apesar de sugerirem um trabalho articulado com os gêneros discursivos, não 

há critérios para a seleção dos gêneros escritos a serem trabalhados a cada ano do 1º ciclo, e 

nem quanto às especificidades dos elementos dos gêneros discursivos, suas propriedades, suas 

finalidades e seus suportes. Assim sendo, as competências voltadas para o eixo da linguagem 

escrita não delimitam com clareza os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula na 
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produção textual nos três anos iniciais do Ensino Fundamental bem como não apresentam 

especificidade e progressão a cada ano dos três do 1º ciclo. 

   Em relação às estratégias propostas para o ensino da Leitura e Compreensão de textos 

nas turmas de alfabetização, as competências presentes na referida proposta são:  

 

Conhecer os traços distintos que caracterizam o sistema alfabético; Ler 

textos, convencionais ou não, atribuindo-lhes sentido; Identificar os 
contextualizadores de textos; realizar a leitura do texto não verbal, 

estabelecendo relação de significado com o texto verbal e vice-versa; 

estabelecer relações entre textos lidos, fatos conhecidos e a realidade 

sociocultural; compreender e dominar os diferentes usos e finalidades sociais 
da leitura; usar diversas estratégias de leitura como recurso de compreensão 

textual e de ampliação de sentidos do texto; usufruir e compartilhar do 

prazer do ato de ler; identificar, analisar e avaliar ideias, opiniões e valores; 
estabelecer relações lógicas de fatos, tempo, causa, explicação, finalidade, 

comparação, etc.; conhecer e analisar criticamente os usos da língua como 

veículo de valores, preceitos de classe, credo, gênero, etnia, etc.; considerar 
as opiniões alheias e respeitar diferentes modos de vida e de expressão; ler 

textos de diversos gêneros, combinando as estratégias de decifração, seleção, 

antecipação, inferência e verificação, de acordo com as situações e contextos 

(RECIFE, 2002b, pp. 13-14).  
 

 

   Analisando as competências elencadas para o ensino da leitura e compreensão de 

textos, percebemos que há uma preocupação em inserir a criança em práticas discursivas na 

perspectiva de letramento. Contudo, a referida proposta não delimita quais competências 

deveriam ser trabalhadas a cada ano do 1º ciclo, apresentando-as como um bloco contínuo até 

o 5º ano (4ª série). Ao mesmo tempo, além de incentivar, de forma generalista, a reflexão 

acerca das especificidades dos elementos dos gêneros discursivos, suas propriedades, suas 

finalidades e seus suportes, esta proposta não sugere, com clareza, um trabalho articulado com 

os gêneros discursivos, não subsidiando a prática pedagógica a ser desenvolvida nos três anos 

do 1º ciclo. Igualmente, em relação aos conteúdos do eixo da leitura e compreensão de textos, 

percebemos que não há especificidade e progressão a cada ano dos três anos iniciais do 

Ensino Fundamental, sendo apresentado o bloco de conteúdos do eixo da leitura “para todos 

os ciclos e módulos” (RECIFE, 2002b, p. 15).  

   Essa perspectiva do que seriam os “ciclos”, presente na Proposta Curricular da SEEL, 

pode ter possibilitado à Professora 1C que desenvolvesse uma concepção equivocada de que 

os “ciclos de aprendizagem” seriam uma forma de organizar a escola sem ter delimitações em 

termos de currículo. Esta percepção da docente ficou evidente no trecho da entrevista a seguir 

quando questionada sobre a concepção de ciclos da SEEL.  
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[...] acho que se baseia até na filosofia do sistema de ciclo que é uma continuidade ne? Eu entendo 

como se fosse assim: você trabalha nesses três anos esses conteúdos, para que no final o aluno saia 

na segunda serie lendo e escrevendo com competência, mas na minha visão acho que o aluno tem 

que sair do 1° ano do 1° ciclo já lendo e escrevendo texto. Mas aí a proposta não traz isso claro, ela 
deixa amplo. É como se fosse preciso nesses três anos para fazer. (Entrevista, Professora 2C) 

 

   Analisando os eixos elencados, entendemos que uma das grandes lacunas da Proposta 

Curricular da Rede Municipal do Recife seria a falta de delimitação, progressão e 

especificidade das competências e dos conteúdos a serem trabalhados a cada ano do ciclo, já 

anunciado por Sousa Junior (2007). Nesse sentido, percebe-se que a proposta em questão não 

orienta quanto à progressão do ensino, ao longo dos três anos iniciais, bem como não 

contribui com a organização da progressão da aprendizagem das crianças ao longo do ano 

escolar e entre os anos do ciclo. 

   De acordo com as professoras, estas orientações deveriam ser transmitidas de forma 

mais clara ao professor para que o mesmo pudesse conduzir o processo de alfabetização com 

o estabelecimento de expectativas de aprendizagens para os três anos do 1º ciclo, conforme 

indicam os trechos de suas falas nas entrevistas. 

 

Veja, é... No 1° ano eu acho que deveria ser o que expliquei, intensificado, de alfabetização 

mesmo. Pesado, né? No 2° que é a 1° série, já iniciar a tipologia textual... mesmo desde a 

alfabetização já começou, mas no segundo ano do 1° ciclo continuar, entendeu? E fazer uso desses 
textos, tás entendendo? Com mais autonomia. Ler sozinhos. Produzir sozinhos. No 1° seria um 

trabalho de alfabetização e coisas mais coletivas, no segundo intensificar isso, dessa forma, e no 3° 

eu acho que assim, atentar para as questões ortográficas mesmo, da gramática. Não em termos de 

conceito, mas da utilização do texto... e não o 3º ano ser mais voltado para a alfabetização como é 
agora, né? 

(Entrevista, Professora 1C) 

Acho que no 1º ano ele tem que conhecer as letras, processo inicial do conhecimento e 
reconhecimento das letras, dos sons, da construção de palavrinhas, estruturação de frases. No 2º 

ano, aprofundar. Esse aluno vai passar a ter contato com textos maiores. Ele vai ter que produzir, 

nem que sejam pequenos textos. Nem que sejam pequenos textos, vai ter que ter produção deles. 
Maior compreensão, maior variedade de gêneros textuais, começar com a característica de cada 

um, para poder, ate às vezes o aluno tá alfabetizado, mas comete muitos erros ortográficos [...] 

Tem que ter reforço enorme todos, mesmo eu sabendo que alguns vão perceber e outros não vão. 

Mas tem que ser um trabalho assim constante. No 3° ano, na minha mente, na minha cabeça, esse 
aluno tem que fechar o ciclo de alfabetização com tudo consolidado... pro segundo ciclo ele vai 

aprofundar. Entendeu? Cada ciclo requer conhecimentos mais aprofundados, mas assim, ele tem 

que chegar lá com domínio, lendo, escrevendo, mesmo cometendo erros ortográficos. Enquanto 
adulto a gente pega uma palavra e: eita! Como é mesmo? Então assim, os erros ortográficos vão 

seguir, mas vão menos. 

(Entrevista, Professora 2C) 
 

[...] no 1° ano ele já deveria tá lendo. Assim, pelo menos o mais elementar, palavras simples, fazer 

ligação entre um texto e palavras correspondentes. Acho que seria o mínimo para estar 

alfabetizado. Já no 2°, textos, colocar textos mais complexos, ler, as inferências. E no 3° ano que 
ele consiga mesmo na parte da leitura, ler com compreensão. Fazer releituras, ter preocupações 



134 

 

 

com a questão ortográfica. Pontuação. Já que estão entrando tão cedo na escola, né? 

(Entrevista, Professora 3C) 

 

Percebemos nas falas das professoras que há uma concordância quanto às expectativas 

de aprendizagens para cada ano, com pouquíssimas divergências: o 1º ano seria o período 

para que a criança ficasse alfabética, lendo e escrevendo pequenos textos; no 2º ano, essa 

alfabetização deveria ser consolidada, com um maior domínio da criança na leitura e 

compreensão de textos; no 3º ano, a criança deveria tratar das questões ortográficas com 

maior autonomia, aprofundar na compreensão de textos mais complexos e produzir variados 

gêneros. Estas sugestões das professoras assemelham-se ao que está posto em linhas gerais no 

documento do Pro-letramento (BRASIL, 2008b).  

Em relação às expectativas de aprendizagens para os três anos iniciais do Ensino 

Fundamental, presentes no Diário de Classe
37

, a SEEL apresenta no Diário de Classe uma 

proposta de acompanhamento da avaliação das aprendizagens que deve ser registrada em 

quatro momentos ao longo do ano letivo, juntamente com a orientação de que seja feito um 

parecer sobre a criança quanto às suas aprendizagens construídas. As mesmas competências 

indicadas a serem construídas no 1º ciclo estão presentes em todos os diários de classes (do 1º 

ao 5º ano do Ensino Fundamental) e sem especificidade sobre o que seria necessário a cada 

ano escolar, conforme podemos ver na Figura nº 62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 62 . Diário de Classe – Quadro de desenvolvimento das competências 

                                                
37 O diário de classe é considerado pelas docentes como um dos instrumentos norteadores de suas práticas. 
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Apesar de a Proposta Curricular trazer em linhas gerais que se deveria trabalhar em 

todos os ciclos quanto à capacidade de leitura com a “[...] interpretação de expressões 

metamórficas e comparativas; antecipação e confirmação; inferências; pontos de vistas 

discursivos [...]” (RECIFE, 2002b, p. 17), o Diário de Classe não apresenta claramente, em 

relação ao eixo da leitura, quais estratégias de leitura deveriam ser privilegiadas ao longo dos 

anos (RECIFE, 2002b, 2009). Em relação ao eixo da produção textual, apesar de constar no 

Diário de Classe que a criança precisaria compreender as características dos gêneros textuais, 

considerar o contexto de produção na escrita de seus textos bem como “estabelecer a 

correlação entre o sentido e a intenção do texto” (RECIFE, 2002b), dentre outros itens, não há 

direcionamento sobre quais textos seriam mais adequados a cada ano bem como o que seria 

avaliado em cada um dos itens presentes no Diário.  

Por fim, em relação ao eixo da análise linguística, encontramos apenas a indicação de 

que as crianças devem “aprender e usar o sistema de escrita alfabética” (RECIFE, 2009), sem 

especificar quais conhecimentos elas devem construir na compreensão dos princípios e da 

memorização das convenções do SNA conforme apontado por Morais (2005) e Leal (2004). 

Em geral, a análise das competências disponíveis no Diário de Classe indica que essas são 

muito amplas e não refletem com clareza para o professor quais são as competências 

necessárias que a criança precisa construir e nem quais os conteúdos específicos a serem 

tratados em todos os anos do 1º Ciclo. 

Com relação à progressão no ensino para a construção das competências apresentadas 

no Diário de Classe, perpassa-nos a concepção de que estas devem ser elaboradas ao longo 

dos anos, sem uma delimitação do que seria necessário a cada um deles; apenas sendo dada a 

orientação para que o professor aponte se a criança construiu a competência (C.C.) ou se a 

mesma está em construção (C.E.C.), conforme figura nº 62. Nas orientações complementares 

quanto ao preenchimento do Diário de Classe (RECIFE, 2008), há apenas a orientação para 

que cada escola, após avaliação do perfil inicial de suas crianças, escolha dentre as 

competências e os conteúdos presentes na Proposta Pedagógica da rede Municipal do Recife 

quais serão alvo de ensino a cada ano.  

Como elemento presente no Diário de Classe, o Parecer Final traz cinco opções de 

texto para avaliar as crianças ao final de cada ano letivo, com orientações para retenção no 

parecer nº 4 e 5, conforme apresentado a seguir.  
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Figura nº 63 . Diário de Classe – Avaliação dos processos de desenvolvimento das competências  

 

Analisando os itens do parecer final, identificamos que os de 01 a 03 poderiam servir 

para avaliar todas as crianças (do 1º ao 3º ano), porém os itens 04 e 05 só deveriam ser 

utilizados somente na turma do 3º ano, pois apenas essas crianças poderiam ser retidas, caso 

não tivessem se apropriado ao final do 1º ciclo do SNA e/ou da maior parte das competências 

elencadas no referido diário (RECIFE, 2005). Observamos ainda que os itens 02 e 03 do 

Parecer Final indicam que deveria ser um acompanhamento adequado às crianças que não 

construíram todas as competências, contudo não há indicação de como seria esse tipo de 

acompanhamento e nem encontramos indícios na escola investigada de que esse tipo de 

atividade tenha se efetivado. 

Mesmo considerando que estes documentos foram produzidos em momentos 

históricos diferentes, percebemos que, por um lado, há uma falta de sintonia entre a Proposta 

Curricular e o Diário de Classe quanto às competências e aos conteúdos propostos e, por 

outro, que não há uma intencionalidade na organização do processo de ensino no 1º ciclo, 

ficando a critério de cada escola e de cada professora escolher “o que vai ensinar, quando vai 

ensinar e como quer ensinar” no processo de alfabetização. Esta situação denuncia a “solidão” 

que as professoras investigadas estavam vivenciando no desenvolvimento das práticas de 

ensino da leitura e da escrita por não terem um documento norteador para o ciclo da 
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alfabetização que subsidiasse não só a progressão do ensino da língua portuguesa nessas 

turmas, mas também a progressão das aprendizagens das crianças a contento. 

Perguntamo-nos, portanto: como a Escola Ciclada se organizava taticamente, em 

termos de progressão do ensino, para garantir a progressão de aprendizagem ao longo do ano 

e a progressão escolar ao final?  

Em nossas observações, entrevistas e conversas informais, percebemos que cada 

professora investigada, na ausência de um documento norteador quanto à progressão do 

ensino e da aprendizagem ao longo dos três anos, utilizou critérios variados e abrangentes na 

avaliação da apropriação da leitura e da escrita por sua turma, sendo registrado nas atas dos 

Conselhos de Ciclo (RECIFE, 2010b) considerações sobre as aprendizagens das crianças, tais 

como: “ele lê, escreve, mas é faltoso”, “ele é desorganizado”, “ele é alfabético”, “ela fala 

muito palavrão”, “ela é lenta, não consegue acompanhar o ditado”, “eles são alfabéticos 

ortográficos”, “eles são alfabético qualitativo”, “ela é alfabética quantitativa”, “estas crianças 

apresentam dificuldades pedagógicas”, “ela já lê, mas não compreende”, dentre outros.  

Além dos elementos apresentados, a Professora 3C mencionou os critérios usados para 

definir as crianças que seriam retidas e as que seriam aprovadas para o 2º ciclo. 

 
[...] ao final do 3° ano devia já ta alfabetizado, lendo os textos, entender o que ta lendo, e ser capaz 

de escrever e ser entendido. Acho que o básico. [...] sempre a gente ouve falar: tem três anos p se 
alfabetizar. Nunca vi nada assim, um registro escrito disso. Mas sempre ouvi da rede. Se não 

conseguir do 3° ano ela pode ser retida. Então é, os critérios que utilizei, esta lendo eficientemente, 

se não espere mais um tempo para poder passar... porque é preciso ele ter autonomia de leitura e 
escrita, e se ele tiver alfabético e não tiver autonomia não passo não. Não... até porque as turmas de 

3 e 4 séries aqui elas dizem: eu não vou alfabetizar ninguém, se o aluno chegar ate mim ele vai ter 

que se virar. Então para evitar essa exclusão dos meninos, a gente dá mais um ano para ele 
repensar... 

(Entrevista, Professora 3C) 

 

 

Ao analisarmos os critérios utilizados para avaliar as crianças ao longo dos conselhos, 

percebemos que eles foram se alterando, sendo avaliados muitas vezes uns aspectos em 

detrimento de outros, tendo muitas vezes uma concepção excludente como pano de fundo de 

sua elaboração. Além disso, percebemos que eram avaliados aspectos comportamentais 

misturados à construção do conhecimento sobre a escrita, pois não havia um parâmetro para 

avaliar se a criança estava progredindo em leitura e escrita a cada ano e entre os anos do ciclo. 

Ou seja, as professoras não focaram as competências necessárias à alfabetização e ao 

letramento das crianças nos três anos do 1º ciclo. Além desses elementos, o fato de as 

professoras não disporem de orientações curriculares ou mesmo acordadas no Conselho de 

Ciclos que balizassem suas práticas bem como a progressão das aprendizagens das crianças, 
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possibilitou que os critérios utilizados pelas professoras não contribuíssem para a 

construção/avaliação das competências necessárias ao final do 3º ano do 1º ciclo.  

Algumas falas das professoras entrevistadas apontam quais eram as táticas que elas 

fabricavam ante a falta de estratégias claras e aprofundadas sobre como conduzir o processo 

de alfabetização ao longo dos três anos. 

 

Aqui você não tem uma coordenação. A gestão não dar o valor devido. Entendeu? Pra chegar, parar, 

parar que eu digo é assim: agora você vai me dizer o que você pretende. O que você quer, o que 
você precisa pra gente apoiar você. Mal ouvem o que a gente diz. Ah peraí depois eu escuto. Aí fica 

difícil, você se sente desestimulada. Parece que é um fato sem fim. Então assim: eu acho que 

trabalho com projeto avança muito mais. Mas o trabalho na sala de aula também avança. Eu sempre 
troquei experiências com (menciona outra professora), sempre perguntava muita coisa, acho que ela 

tem um norte. [...] é, um norte e uma visão aproximada do que eu penso também, entendeu? (cita 

outra professora) tem um trabalho pouco tradicional (referindo a outra professora), mas assim me 

deu muitos subsídios para que eu pudesse fazer as coisas na sala... Como aqui eu não tenho este 
estimulo, fica só na sala entendeu? 

(Entrevista, Professora 1C) 

A proposta traz apenas um bloco de conteúdos comuns p todos os ciclos. Um documento escrito não 
tenho, vai muito da intuição, do que a gente acha que é importante naquele ciclo, aqui tem uma 

vantagem... Quando a gente faz conselho de ciclo e a gente conversa a gente vai dizendo fulano, 

fulano e fulano tá nesse nível. Esse aluno próximo ano pode caprichar com ele. Fulano, fulano, olhe 
uma viagem não tá conseguindo. Então, quando a colega recebe seu aluno ela já sabe mais ou menos 

o perfil, quais são bons. Ate onde você pode ir. 

(Entrevista, Professora 2C) 

 
Antes tinha reunião com a coordenação pedagógica, mas num tem mais. Quando tinha coordenador 

pedagógico era diferente. Porque a gente ficava planejando como era que fazia, mas assim todas as 

professoras daqui são comprometidas, mas só que tá faltando isso. Processo coletivo sabe? É porque 
você fica às vezes dando murro em ponta de faca porque tem direção, mas não tem coordenação 

pedagógica, tem que parar o professor pra fazer... dizem que é porque não quer dar aula... temos 

professora com experiência, com disposição, mas tem que levar com coragem... [...] Não querem 

facilitar o trabalho da gente! Agora esse ano tá melhor, porque terceiro ano é final de ciclo e toda a 
defasagem, e a do próprio ciclo com os retidos. É assim, quase a segunda série. É onde ficam assim, 

as maiores dificuldades. Porque assim, eu posso reter...Posso. Legalmente posso! Uma vez que o 

menino já foi retido, eu num posso. (menciona criança) Ele já é repetente... agora tem uns que... 
vieram de retenções anteriores de outra escola. Uma bomba chiando. Até o final do ano eu vou ter 

que... aí fica assim uma cobrança só nos retidos. Não aprendeu? Reprova. Não aprendeu? Reprova. 

Eu não quero reprovar ninguém, não! Eu quero que o aluno aprenda. Não existe, sabe? Mas assim, 
eu acho que o ciclo, ele é uma proposta pro aluno, ele não é uma proposta pra gestão, num é uma 

proposta pro professor, porque, por exemplo, eu sou professora de uma sala, tá entendendo? Você é 

professora do primeiro, da rede, você é professora do terceiro. Agora, o meu aluno que é do 

primeiro, ele tem o primeiro pra se alfabetizar, não se alfabetiza, aí ele tem o segundo, então, a gente 
espreme até o terceiro, mas o que é que a gestão municipal faz? Não. Você tem três anos, aprova 

tudinho, aí quando chega no final, se queima. Aí quem é o culpado? O professor. Esse professor tem 

que ter formação continuada, esse professor tem que ter clareza do que tem que fazer no primeiro, 
no segundo, no terceiro, e não ficar... Um pra lá e pra cá, que ninguém sabe o que é. E quem é 

comprometido faz. Quem não é, deixa pro outro fazer. E tem o que é comprometido e não tem como 

fazer. Quer dizer, funciona? Não funciona. 
(Entrevista, Professora 3C) 
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Os trechos apresentados apontam novamente para a “solidão” docente na construção 

de táticas para lidar com o processo de alfabetização no ciclo, que vão para além da 

autonomia, tornando-se muitas vezes um “ato de altruísmo” ante o descaso da gestão 

municipal e da escola para com o processo de ensino e aprendizagem das turmas de 

alfabetização. Como apontado pela professora 3C, a forma como estão dispostas as 

competências no diário de classe pode “mascarar” o processo de ensino e de aprendizagem da 

criança por não deixar possibilidades para o professor fazer uma avaliação mais coerente com 

o seu processo na aprendizagem da leitura e da escrita, pela falta de expectativas de 

aprendizagens claras, conforme trecho a seguir.  

 

A proposta curricular da rede em língua portuguesa não traz especificado o conteúdo e a 

competência. Ela traz globalizado, se não me engano é a mesma proposta desde 2001. Não teve 
mudanças... e assim não engloba tudo que o menino aprendeu, ou tem para mais ou para menos. “O 

menino faz uso da ortografia oficial”, por exemplo... só ortografia, eles não especificam nada! Ele 

(referindo-se à proposta) coloca assim. Se eu disser que ele faz uso eu tô mentindo... Que ele não 
sabe todas as regularidades. Se eu digo que ele não faz, eu digo que ele não se apropriou... Aí bota o 

que? Em construção! Acho que ela é muito ampla. Devia ser mais destrinchada. O menino do 1 ano 

do 1 ciclo, vai preencher a caderneta dele igualzinho a professora lá do 2° ciclo. A caderneta é a 

mesma. Como é que vai preencher certo com o que ele aprendeu mesmo? Não existe uma 
progressão, é o mesmo. É complicado dizer que a criança não tem aquela competência. Como dizer 

que ele vai avançar naquela competência ou não? Devia ter tudo destrichadozinho... 

 (Entrevista, Professora 3C) 

 

 

Percebemos pela fala da Professora 3C que, apesar de a Proposta Pedagógica 

Curricular da SEEL não delimitar as expectativas de aprendizagem a cada ano do 1º ciclo, 

havia uma intencionalidade para a progressão do ensino a cada ano do 1º ciclo. Nesse sentido, 

as professoras da Escola Ciclada (i) criavam expectativas de aprendizagens próprias para o 

final de cada ano do 1º ciclo buscando a progressão das aprendizagens, (ii) preocupavam-se 

com a progressão escolar ao final do 1º ciclo, (iii) solicitavam no Conselho de Ciclos ajuda ao 

longo do ano para acompanhamento das aprendizagens dos alunos com mais dificuldades, e, 

por fim, (iv) promoviam o avanço das crianças, ao final dos 1º e 2º anos, apresentando as 

dificuldades de cada uma delas no Conselho de Ciclo no final do ano para que fossem dados 

encaminhamentos no ano seguinte. 

Porém, a fala da Professora 2C, ao classificar as crianças em boas e fracas, deixa clara 

uma concepção de avaliação ainda com contornos de julgamento e demonstra uma “cultura 

separatista”, lógica clássica do sistema seriado e que, muitas vezes, permeia o sistema 

organizado em ciclos. Além disso, apesar de haver essa tentativa tática de troca de 

informações sobre as crianças no Conselho de Ciclos e por meio de outras ações não oficiais 
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entre as professoras, elas apontaram não haver um comprometimento por parte da gestão da 

escola com esse acompanhamento de cada criança ao longo do ano letivo, permanecendo o 

problema da retenção como uma dificuldade a ser enfrentada ao final do 1º ciclo, 

principalmente pelo fato de o Diário de Classe e as orientações municipais não indicar algum 

tipo de ação diferenciada a ser feita no ano seguinte com as crianças que ficarem retidas.  

Nossos resultados corroboram as pesquisas de Oliveira (2005, 2010) e Cruz (2008) ao 

apontarem que, desde a implantação da proposta de ciclos de aprendizagem no Recife, os 

professores da Rede ainda se queixavam que essa organização de ensino precisava ser mais 

bem planejada para sua efetivação nas escolas da rede municipal. Partindo dessas 

considerações, entendemos que a Proposta Curricular e o Diário de Classe apresentam 

competências pertinentes, porém amplas e, em muitos momentos, não facilitam o processo de 

ensino e aprendizagem bem como a avaliação deste. 

 Nesse sentido, entendemos que se faz necessária a elaboração de expectativas de 

aprendizagens mais específicas ao processo de alfabetização que nos dê um amplo espectro de 

como “anda” esse processo atrelado à organização da “base curricular comum para a 

alfabetização”. Ressaltamos, porém, que estes documentos devem ser vistos como norteadores 

da prática docente ao longo dos três anos do 1º ciclo e que deve ser assegurado a todas as 

crianças dos anos iniciais o direito à alfabetização e ao letramento, tendo ações de apoio 

àquelas que não conseguirem se alfabetizar logo no 1º ano.  

 

3.3 Perfil de entrada e de saída das crianças: as aprendizagens quanto à leitura e à 

escrita nos três anos do Ensino Fundamental da Escola Ciclada 

  

 Os resultados relacionados ao perfil de entrada e de saída das crianças foram 

agrupados em três subitens: resultados quanto à apropriação da escrita alfabética e da norma 

ortográfica, produção textual e leitura.  

 

3.3.1 A progressão das aprendizagens quanto à escrita alfabética nos três anos do Ensino 

Fundamental na Escola Ciclada 

 

Inicialmente, representamos na Tabela 01 a comparação entre os resultados da 

atividade de escrita de palavras, quanto à apropriação da escrita alfabética e da norma 

ortográfica, obtidos na 1ª (PI), 2ª (PM) e 3ª (PF) diagnoses das turmas. 
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Tabela 01 - Desempenho das três turmas na escrita de palavras (%) - Escola Ciclada 

 

 

Observamos na Tabela 01 que a turma de 1º ano/EC apresentou um grande avanço do 

perfil inicial para o perfil final, com 78,9% da turma no PF alfabética e em diferentes níveis 

de apropriação da norma ortográfica, vindo a confirmar nossas expectativas para o perfil de 

saída do 1º ano (CRUZ, 2008). Em relação a este aspecto, salientamos o percentual de 

crianças (46,8%) que no PI já demonstravam preocupações com a pauta sonora ao grafarem as 

palavras mesmo estando silábicas, resultado este relacionado provavelmente ao fato da 

maioria dos alunos dessa turma ter cursado o último ano da Educação Infantil na própria 

escola, período em que vivenciaram, segundo a diretora da escola, várias atividades que 

envolviam análise fonológica, contação e escuta de histórias bem como escrita livre de 

palavras. O teste estatístico Wilcoxon comprovou que ocorreu um crescimento significativo 

na apropriação da hipótese alfabética pela turma entre o perfil inicial e final no 1º ano (p< 

0,001). 

No 2º ano/EC, as crianças (26,6%) que estavam no PI em níveis elementares de 

apropriação da escrita alfabética (Pré-Silábicos) tinham vindo de outra escola da rede 

municipal (duas) e três eram da própria escola. Além disso, verificamos que ocorreu um 

deslocamento entre o PI e o PF das crianças das categorias mais elementares para as 

posteriores, vindo apresentar uma maior apropriação da norma ortográfica na escrita de 

palavras no final do ano letivo. Além disso, as crianças (6,6%) que finalizaram o ano na 

hipótese Silábico-Alfabética teriam mais um ano para se alfabetizar sem, contudo, sofrerem 

retenção escolar. A comparação entre o PI e o PF, com o teste Wilcoxon, apontou um avanço 

significativo (p< 0,001) entre as aprendizagens dessa turma.  

Categorias 
1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

P1 5,3 - - 6,6 - - - - - 

P2 36,8 5,3 - 20,0 6,6 - 10,0 - - 

S1 10,5 5,3 - 6,6 13,2 - - - - 

S2 - 10,5 - - - -- - - - 

S3 5,3 5,3 15,8 - - - - - - 

SA 21,0 26,3 5,3 6,6 6,6 6,6 10,0 5,0 - 

A1 10,5 10,5  13,3 6,6 - 15,0 5,0 5,0 

A2 5,3 21,0 31,6 13,3 6,6 20,0 - 25,0 10,0 

A3 5,3 10,5 10,5 20,0 20,0 13,3 20,0 5,0 10,0 

A4 - 5,3 21,0 13,3 26,6 20,0 15,0 20,0 15,0 

A5 - - 15,8 - 13,3 40,0 30,0 40,0 60,0 

Total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Já turma do 3º ano/EC apresentou um perfil inicial com grande concentração de 

crianças nas subcategorias que envolvem o nível Alfabético, porém ainda encontramos uma 

parcela das crianças em níveis iniciais de apropriação da escrita (20% nas categorias P2 e 

SA), crianças estas que foram retidas no ano anterior ou que vieram do 2º ano da escola em 

um nível inicial de apropriação da escrita. A análise dos dados das crianças revelou que todas 

apresentaram progressão da aprendizagem entre o PI e o PF com uma diferença significativa 

de p< 0,001 pelo teste de Wilcoxon. Apesar disso, as crianças que estavam no PF nas 

categorias A1 (5%) e A2 (10%) foram retidas por não terem consolidado a alfabetização no 

final do 1º ciclo. Entendemos que estas crianças poderiam ter avançado para o 2º ciclo com o 

apoio da escola para um atendimento diferenciado, principalmente por já terem compreendido 

a base alfabética e atenderem ao que está prescrito na Instrução nº 01/05 (RECIFE, 2005). 

Na comparação das três turmas da Escola Ciclada, o teste estatístico de Mann-Whitney 

apontou que não ocorreu diferença significativa nos PI e PF entre as turmas de 1º e 2º anos e 

nem entre as de 2º e 3º anos; apenas foi observada diferença significativa entre o 1º e o 3º 

anos, tanto no PI como no PF, a favor do 3º ano/EC (p< 0,001 e p< 0,002, respectivamente). 

Nesse sentido, entendemos que tanto o 1º como o 2º anos foram espaços para a apropriação da 

escrita pela criança, principalmente para as crianças com mais dificuldades, vindo o 3º ano a 

ser um espaço para consolidação da escrita alfabética e da norma ortográfica.  

 

3.3.2 A progressão das aprendizagens quanto à produção de textos nos três anos do 

Ensino Fundamental da Escola Ciclada 

 

Para a produção dos textos, buscamos garantir que na escrita do texto os alunos 

tivessem não somente o que escrever, mas também para que e para quem escrever 

(GERALDI, 1997). Nesse sentido, as crianças estavam empolgadas em escreverem seus 

relatos de experiências para serem socializados na faculdade da pesquisadora e, muitos deles 

que já possuíam autonomia de escrita, estavam preocupados com as letras a serem usadas e o 

que seria escrito, corrigindo constantemente o texto. A atividade foi realizada em um 

ambiente de interesse e participação ativa de todos.  

Em relação à produção textual, a análise dos relatos de experiência das crianças 

apontou que havia textos legíveis e ilegíveis em todas as turmas. Em relação à legibilidade, 

percebemos que ocorreu um avanço, em termos percentuais, na aprendizagem das crianças 

conforme apresentado na Tabela 02. 
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Tabela 02 - Desempenho das três turmas quanto à legibilidade dos textos (%) 

Escola Ciclada 
 

 

 

Em relação aos dados da Tabela 02, observamos que, em todas as turmas, ocorreu um 

aumento percentual do PI para o PF quanto aos textos legíveis; porém, ao aplicarmos o teste 

de Wilcoxon, apenas encontramos uma diferença significativa entre o PI e o PF da turma de 

1º ano (p< 0,003). A comparação entre as turmas apontou que não ocorreu uma progressão 

quanto à legibilidade dos textos, pois o teste de Mann-Whitney apontou uma diferença 

significativa apenas no PI entre o 1º e 3º anos (p< 0,003) a favor do 3º ano.  

A análise dos resultados nos indica que, provavelmente, as turmas de 2º e 3º anos já 

tinham iniciado o ano com um bom percentual de textos legíveis, ocorrendo um grande 

avanço entre o PI e o PF quanto à legibilidade da produção textual no 1º ano, o que representa 

um resultado significativo para esse ano escolar, tendo como foco as discussões que vimos 

traçando sobre a necessidade de alfabetizar letrando (SOARES, 2003a).  

Dentre os textos legíveis, os aspectos relacionados à quantidade de palavras no texto 

(PT1), segmentação correta entre as palavras (PT2), uso da escrita ortográfica (PT3), 

adequação aos propósitos de situação de escrita (PT4), utilização de conhecimento sobre o 

gênero (PT5), coesão do texto (PT6) e estruturação dos períodos e concordância entre as 

palavras no texto (PT7) foram observados quanto ao atendimento ou não a cada um desses 

aspectos: não atende (NA), atende parcialmente (PA) e atende plenamente (PL).  

 

a) Resultados relacionados à quantidade de palavras no texto (PT1) 

 

Os resultados das análises dos textos das crianças em relação à quantidade de 

palavras no texto (PT1) foram organizados na Tabela 03. 

 

 

 

 

 

 

Categorias 
1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

I 79,0 57,9 31,5 46,7 26,6 13,3 30,0 5,0 5,0 

BL 10,5 5,3 21,0 13,3 - 13,3 5,0 10,0 10,0 

L 10,5 36,8 47,5 40,0 73,4 73,4 65,0 85,0 85,0 
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Tabela 03 - Desempenho das três turmas quanto à quantidade de palavras – PT1 (%) 

Escola Ciclada 

 

 

Na análise da Tabela 03, percebemos que a quantidade de palavras nos textos 

produzidos pelas crianças da Escola Ciclada apresentou uma oscilação, não vindo essa 

categoria a apresentar um índice significativo entre o PI e o PF das turmas observadas. A 

comparação entre as turmas (teste Mann-Whitney) também não apresentou uma diferença 

significativa, com exceção do PI entre as turmas de 1º e 3º anos (p< 0,001). Provavelmente, 

isto se deve ao fato de o relato de experiências configurar-se como um texto curto.  

 

b) Resultados relacionados à segmentação correta do texto produzido (PT2) 

 

A Tabela 04 apresenta os resultados para esta categoria na Escola Ciclada. 

 

Tabela 04 - Desempenho das três turmas quanto à segmentação correta– PT2 (%) 

Escola Ciclada 
 

Categorias 
1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

Textos não analisados 89,5 63,2 52,5 60,0 26,6 26,6 35,0 15,0 15,0 

PT2 – NA 5,2 26,2 10,5 - - - - - - 

PT2 – PA 5,3 5,3 21,0 6,6 26,7 13,4 20,0 30,0 10,0 

PT2 – PL - 5,3 16,0 33,4 46,7 60,0 45,0 55,0 75,0 

 

 

Conforme a Tabela 04, dentre os textos analisados, a turma do 1º ano/EC não tinha 

apresentado textos com a segmentação correta no começo do ano vindo a apresentar no perfil 

final textos de forma convencional; além disso, alcançou um índice no perfil final de 21% das 

crianças produzindo textos com poucos erros de hipossegmentação e hipersegmentação. Já 

nas turmas do 2º e 3º anos da Escola Ciclada, não foram observadas, em nenhuma das 

diagnoses aplicadas, escritas com erros de hipossegmentação e a maior parte das turmas já 

tinha uma escrita com a segmentação mais próxima da convencional desde o PI. Apesar do 

bom desempenho dessas turmas em termos percentuais, o teste Wilcoxon não apontou uma 

Categorias 
1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

Textos não analisados 89,5 63,2 52,5 60,0 26,6 26,6 35,0 15,0 15,0 

PT1 – NA 10,5 - 5,4 6,6 - - - - - 

PT1 – PA - 26,2 10,5 20,0 6,7 - 10,0 5,0 10,0 

PT1 – PL - 10,6 31,6 13,4 66,7 73,4 55,0 80,0 75,0 
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diferença significativa nas aprendizagens em relação à segmentação, entre o PI e o PF, em 

todas as turmas, bem como a comparação entre as turmas (teste Mann-Whitney) apontou uma 

diferença significativa apenas entre o 1º e 3º anos, tanto no PI como no PF, respectivamente, 

com o índice p< 0,001.  

 

c) Resultados relacionados à correção ortográfica dos textos (PT3) 

 

A Tabela 05 refere-se aos resultados relacionados às turmas da Escola Ciclada. 

 

Tabela 05 - Desempenho das três turmas quanto à correção ortográfica – PT3 (%) 

Escola Ciclada 

 

Categorias 
1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

Textos não analisados 89,5 63,2 52,5 60,0 26,6 26,6 35,0 15,0 15,0 

PT3 – NA - 21,0 15,8 13,4 6,6 - - 5,0 - 

PT3 – PA 10,5 10,5 15,8 20,0 46,7 20,0 20,0 20,0 15,0 

PT3 – PL - 5,3 15,9 6,6 20,0 53,4 45,0 60,0 70,0 

 

 

 

Podemos observar na Tabela 05 que ocorreu uma crescente apropriação da norma 

ortográfica pelas crianças de todas as turmas, que tiveram seus textos classificados como 

legíveis. A análise estatística dos dados, por meio do teste Wilcoxon, apontou uma diferença 

significativa entre o PI e o PF apenas em relação à progressão das aprendizagens na turma do 

2º ano/EC (p<0,005); as demais turmas não tiveram avanços significativos em relação ao uso 

da norma ortográfica na produção textual. 

Esse resultado pode indicar que, em relação ao 1º ano, a preocupação maior é com a 

apropriação da escrita alfabética, e não com o ensino da ortografia. Já os alunos do 3º ano 

iniciaram o ano letivo com domínio de regras ortográficas, o que pode justificar a ausência de 

diferença significativa na produção textual do início e do final do ano. A turma do 2º ano foi a 

que apresentou aprendizagens significativas em relação ao trabalho com ortografia, uma vez 

que iniciou o ano com hipóteses alfabéticas de escrita sem o domínio ainda das normas 

ortográficas. 

Também não encontramos diferença significativa nos PI e PF entre as turmas, com 

exceção dos 1º e 3º anos que apresentaram um índice a favor do 3º ano nos dois perfis pelo 

teste Mann-Whitney (p<0,001). Portanto, não foi identificada progressão quanto ao uso da 

norma ortográfica em textos entre as crianças de 1º e 2º anos e 2º e 3º anos, pois as crianças 
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do 2º ano avançaram na apropriação da norma ortográfica e terminaram o ano letivo com 

níveis percentuais aproximados ao 3º ano o que representa bons índices de aprendizagem.  

 

d) Resultados em relação à adequação do texto aos propósitos de situação de escrita 

(PT4) 

  Os resultados foram organizados na Tabela 06.  

 

Tabela 06 - Desempenho das três turmas quanto à adequação ao comando – PT4 (%) 

Escola Ciclada 

 

Categorias 
1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

Textos não analisados 89,5 63,2 52,5 60,0 26,6 26,6 35,0 15,0 15,0 

PT4 – NA 5,3 - 5,3 - - - - - - 

PT4 – PA 5,2 26,2 - - 6,7 6,7 5,0 5,0 5,0 

PT4 – PL - 10,5 42,2 40,0 66,7 66,7 60,0 80,0 80,0 

 

 

 Analisando a Tabela 06, percebemos que um número crescente de crianças, entre o PI 

e o PF no 1º ano/EC, 2º ano/EC e 3º ano/EC, respectivamente, produziu um relato de 

experiências contando sobre uma situação que vivenciou (com a família, amigos ou 

professores) e que gostaram muito, atendendo ao comando dado. Apesar do bom resultado em 

termos percentuais, após aplicação do teste Wilcoxon, não observamos (entre o PI e o PF) 

diferença significativa nas aprendizagens das turmas investigadas na Escola Ciclada. 

 Provavelmente isto tenha ocorrido pelo fato de essas turmas já iniciarem o ano com 

bom desempenho quanto à adequação do texto aos propósitos de situação de escrita. Apenas 

no PI entre as turmas de 1º e 3º anos foi encontrada uma diferença significativa com a 

aplicação do teste Mann-Whitney (p<0,001); todas as turmas, ao final do ano letivo, 

escreveram textos, dentre os legíveis, atendendo ao comando dado de forma adequada. 

  

e) Resultados relacionados ao conhecimento quanto ao gênero (PT5) 

  

 Os resultados referentes à categoria (PT5) foram organizados na Tabela 07.  
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Tabela 07 - Desempenho das três turmas quanto ao conhecimento do gênero –PT5 (%) 

Escola Ciclada 

 

Categorias 
1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

Textos não analisados 89,5 63,2 52,5 60,0 26,6 26,6 35,0 15,0 15,0 

PT5 - NA 10,5 - 5,3 - - - - 5,0 5,0 

PT5 - PA - 31,6 - 6,6 20,0 6,7 25,0 10,0 5,0 

PT5 - PL - 5,3 42,2 33,4 53,4 66,7 40,0 70,0 75,0 

 

Analisando a Tabela 07, percebemos, no perfil final, que a maioria das crianças 

produziu relatos de experiências, dentre os legíveis, na primeira pessoa e com aparente 

expressividade. Porém, ao avaliarmos a progressão da aprendizagem de todas as crianças, por meio 

do teste Wilcoxon, ao longo do ano, percebemos que não ocorreram avanços significativos em 

relação a essa categoria (PT5) nas turmas investigadas. Também não foi encontrada diferença 

significativa entre as turmas, com exceção do PI das turmas de 1º e 3º anos que apresentaram 

um índice de (p<0,001), a favor do 3º ano. Este dado nos indica que as turmas de 2º e 3º anos 

escreveram textos que contemplavam as características do relato de experiência desde o 

começo do ano, demonstrando terem se apropriado das características do gênero. As crianças 

que não atenderam às características do gênero escreveram listas de atividades realizadas ou 

histórias com base nas suas experiências.  

  

f) Resultados relacionados à coesão (PT6) 

  

 

Em relação à coesão do texto (PT6), os resultados foram organizados na Tabela 08.  

Tabela 08 - Desempenho das três turmas quanto à coesão do texto – PT6 (%) 

Escola Ciclada 

 

Categorias 
1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

Textos não analisados 89,5 63,2 52,5 60,0 26,6 26,6 35,0 15,0 15,0 

PT6 - NA 5,3 5,3 10,5 20,0 20,0 - 5,0 10,0 10,0 

PT6 - PA 5,3 31,5 21,0 20,0 26,7 40,0 40,0 40,0 30,0 

PT6 - PL - - 16,0 - 26,7 33,4 20,0 15,0 40,0 

 

Os índices apresentados no perfil final indicam que poucas crianças, dentre o total que 

produziu textos legíveis, utilizaram corretamente as estratégias para manter a coesão textual 

por meio de vários conectivos. Além disso, ainda percebemos um grande percentual de 

crianças produzindo, no PF, um “amontoado de frases justapostas” nas turmas de 1º ano/EC e 

3º ano/EC, provavelmente porque estas crianças já iniciaram o ano com algumas dificuldades.  
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Em relação à progressão da aprendizagem, não encontramos diferença significativa 

entre o PI e o PF da turma de 1º ano, provavelmente pela complexidade que envolve o uso de 

conectivos na produção textual e por estes estarem em fase inicial de alfabetização. Já as 

turmas de 2º e 3º anos apresentaram diferença significativa, ao longo do ano, entre o PI e o 

PF, com respectivamente p<0,002 e p<0,005. Por fim, não foram encontradas diferenças 

significativas entre as turmas, com exceção do PI entre as turmas de 1º e 3º anos (p<0,001). 

Apesar de as turmas de 2º e 3º anos terem avançado, não ocorreu progressão entre elas.  

 

g) Resultados relacionados à estrutura do texto (PT7) 

 

Os resultados foram organizados na Tabela 09.  

 

Tabela 09 - Desempenho das três turmas quanto à estrutura do texto – PT7 (%) 

Escola Ciclada 
 

Categorias 
1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

Textos não analisados 89,5 63,2 52,5 60,0 26,6 26,6 35,0 15,0 15,0 

PT7 - NA 5,2 - - 13,0 13,4 - - 10,0 10,0 

PT7 - PA 5,3 31,5 21,2 13,0 40,0 40,0 40,0 40,0 20,0 

PT7 - PL - 5,3 26,3 14,0 20,0 33,4 25,0 35,0 55,0 

 

 

 Em relação à Escola Ciclada (Tabela 09), percebemos que a turma de 1º ano/EC 

avançou em termos percentuais, entre o PI e o PF, quanto à estruturação do texto no que se 

refere à formação dos períodos e à concordância entre as palavras, aspectos morfossintáticos. 

Por sua vez, o 2º ano/EC e o 3º ano/EC também apresentaram avanços em termos percentuais 

indo das categorias mais elementares até as que contemplam texto com poucos problemas 

quanto à estruturação textual, apresentando concordância entre as palavras e boa formação 

dos períodos. A análise estatística da apropriação da estrutura textual, entre os PI e PF das 

turmas, constatou que apenas a turma de 3º ano/EC indicou maior apropriação de 

conhecimentos por todas as crianças (p< 0,005). Já a comparação ente os PI e PF entre as 

turmas não apresentou diferenças significativas.  

Com base nessas análises, entendemos que essa escola, apesar de não apresentar uma 

diferença significativa quanto à produção de textos entre os perfis iniciais e finais do 2º e 3º 

anos, possibilitou às crianças do 3º ano/EC, com grande defasagem no perfil inicial em suas 

aprendizagens, avançarem ao longo do ano escolar, mesmo tendo iniciado o ano letivo 
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“tecnicamente igual” às crianças do 2º ano/EC; isto só foi possível pelo fato de essas não 

terem sido retidas no ano anterior (2009).  

 

3.3.3 A progressão das aprendizagens quanto à leitura nos três anos do Ensino 

Fundamental da Escola Ciclada 

 

 Em relação à progressão da aprendizagem quanto à leitura de palavras, frases e textos, 

das crianças da Escola Ciclada, pode ser analisada na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Desempenho das três turmas na atividade de leitura (%) 

Escola Ciclada  
 

Categorias 
1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

Leitura de palavras 

Não leu 10,5 5,3 - - - - - - - 

Leu 12,5% 36,9 - - 13,3 - - - - - 

Leu 25% 21,0 15,8 - 6,7 13,3 - 5,0 - - 

Leu 37,5% 15,8 31,4 10,5 13,3 6,7 6,7 10,0 - - 

Leu 50% - - 10,5 - - - - 5,0 5,0 

Leu 62,5% - - - 6,7 - - 5,0 - - 

Leu 75% - 5,3 - 13,3 - - - - - 

Leu 87,5% - 5,3 - - 6,7 - - 15,0 - 

Leu 100% 15,8 36,9 79,0 46,7 73,3 93,3 80,0 80,0 95,0 

Total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Leitura de frases 

Não leu 89,4 89,0 57,8 60,0 33,4 6,7 35,0 20,0 15,0 

Leu 50% 5,3 - 5,3 26,7 20,0 6,7 5,0 5,0 5,0 

Leu 100% 5,3 11,0 36,9 13,3 46,6 86,6 60,0 75,0 80,0 

Total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Leitura de textos 

Não leu 100,0 89,5 73,6 100,0 53,4 26,6 50,0 25,0 30,0 

Leu 34% - 10,5 15,8 - 13,3 13,3 25,0 20,0 15,0 

Leu 66% - - 5,3 - 26,6 6,7 15,0 30,0 15,0 

Leu 100% - - 5,3 - 6,7 53,4 10,0 25,0 50,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

No 1º ano/EC, em relação à leitura de palavras, leitura de frases e leitura e 

compreensão de textos percebemos uma migração das crianças das categorias mais 

elementares para as mais elaboradas, com menor percentual em relação à leitura de textos. O 

teste de Wilcoxon, aplicado entre o PI e o PF dessa turma apresentou um índice significativo 

apenas na variável leitura de palavras (p< 0,001). Desta forma, inferimos que, nessa turma em 

especial, os avanços apresentados, em termos percentuais, quanto à leitura de frase e textos 

não representaram progressão de aprendizagem, ao longo do ano, para as crianças em geral.  
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 Em relação ao 2º ano/EC, no que diz respeito à leitura de palavras, leitura de frases, 

leitura e compreensão de textos, é observado um avanço em termos percentuais entre os PI e 

PF; apesar disso, permaneceu no PF um quantitativo de crianças que não fizeram nenhuma 

das questões propostas de compreensão de textos. A comparação pelo teste de Wilcoxon 

revelou que o avanço na leitura de palavras não foi significativo (p< 0,018), provavelmente 

porque a maior parte da turma já tinha alcançado altos índices na primeira diagnose. No 

entanto, o mesmo teste apontou avanços significativos na aprendizagem das crianças em 

relação à leitura de frases (p< 0,003) e textos (p< 0,002), vindo as mesmas a agregarem maior 

conhecimento sobre a leitura ao final do ano letivo. 

 Em relação ao 3º ano/EC, a avaliação da leitura de palavras, leitura de frases, leitura 

e compreensão de textos apontou um crescimento em termos percentuais entre o PI e o PF. 

Contudo, apesar de o percentual da categoria “Não leu” ter diminuído do PI para o PF, ainda 

encontramos um alto percentual para essa categoria, ao final do ano letivo. Além disso, 

apenas 50% desta turma leu e compreendeu todas as questões elaboradas. Ao aplicarmos o 

teste de Wilcoxon nos resultados de leitura, encontramos índices significativos apenas no 

desempenho das crianças do 3º ano/EC no que se refere à leitura de textos (p< 0,001).  

 No geral, a análise comparativa pelo teste de Mann-Whitney, entre os perfis iniciais e 

finais das turmas da Escola Ciclada, demonstrou quanto à leitura de palavras que ocorreu 

diferença significativa apenas no perfil inicial entre as turmas 1º ano/EC e 2º ano/EC (p< 

0,005), favorável ao 2º ano, e entre as turmas do 1º e 3º anos (p< 0,001), favorável ao 3º 

ano/EC, provavelmente pelo fato de as turmas de 2º e 3º anos já terem iniciado o ano com 

certo domínio na leitura de palavras. Porém, não encontramos diferença significativa entre os 

perfis iniciais e finais das turmas do 2º e 3º anos desta escola, o que já se esperava tendo em 

vista que nestas turmas as crianças já deveriam estar em processo de consolidação da 

alfabetização e a leitura de palavras se configura como uma categoria inicial.  

Em relação à leitura de frases, foi observada uma diferença significativa apenas no 

perfil inicial, entre as turmas do 1º e 3º anos (p< 0,002); já em relação à leitura de textos, foi 

encontrado um índice significativo no perfil final entre as turmas do 1º e 2º anos (p< 0,003) e 

1º e 3º anos (p< 0,001), a favor das turmas do 2º ano/EC e 3º ano/EC, respectivamente.  

A análise estatística dessa escola pelo teste de Mann-Whitney indicou que não ocorreu 

progressão da aprendizagem quanto à leitura de palavras, frases e textos entre as turmas do 2º 

e 3º anos; ambas terminaram o ano ‘tecnicamente iguais’. Por um lado, o fato de as turmas 

terminarem homogêneas quanto à escrita de palavra indica que se apropriaram da 

alfabetização inicial; por outro, o fato de terem índices semelhantes e considerados baixos 
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quanto à leitura e à compreensão de textos indica que não avançaram muito ao longo do 2º e 

3º anos na consolidação da leitura de textos.  

 Dentre as questões respondidas corretamente, na atividade de leitura e compreensão de 

textos, fizemos uma categorização para melhor identificar quais estratégias de leitura as 

crianças demonstraram ter maior domínio, a cada ano pesquisado, e como se deu a progressão 

quanto ao seu uso, ao longo do ano escolar. Salientamos que levamos em conta, a cada 

diagnose realizada, apenas o quantitativo de acertos de cada turma para a elaboração dos 

percentuais. Na Tabela 11, apresentamos apenas os acertos de cada questão.  

 

Tabela 11 - Categorização dos acertos na atividade de compreensão de textos (%) 

Escola Ciclada 

 

Categorias 

1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

Total de acerto em cada diagnose realizada (frequência) 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

0 2 7 5 7 10 18 21 24 

Localizar informação explícita 

no texto (questão A) 

 

0,0 

 

50,0 

 

57,2 

 

71,4 

 

71,4 

 

75,0 

 

44,5 

 

91,0 

 

83,5 

Reconhecer assunto de um texto 

(questão B) 

 

0,0 

 

50,0 

 

28,6 

 

71,4 

 

71,4 

 

83,4 

 

44,5 

 

81,0 

 

66,7 

Inferir informações do texto 

(questão C) 

 

0,0 

 

0,0 

 

28,6 

 

42,8 

 

42,8 

 

83,4 

 

 61,2 

 

47,6 

 

83,5 

 

 

Após análise da tabela acima, percebemos que todas as turmas apresentaram um 

desempenho crescente em relação à quantidade de acertos nas questões de compreensão de 

textos se compararmos o perfil inicial e final. Esse resultado indica que as crianças agregaram 

maior conhecimento em relação à capacidade de compreensão de textos, ao longo do ano 

letivo, tornando-se cada vez mais letrada. Salientamos, porém, que foram utilizados vários 

gêneros textuais na exploração das estratégias de localização de informação, identificar 

assunto do texto e inferir informações e que cada um deles possui as suas especificidades. 

Nesse sentido, não buscamos estabelecer uma equivalência entre as questões de compreensão 

de textos para determinar os avanços, mas apenas a quantidade de acertos. Além desses 

elementos, observamos o desempenho das crianças em relação à fluência de leitura, 

considerando que este é um elemento importante na consolidação da alfabetização. A Tabela 

12 apresenta os resultados obtidos nas três diagnoses realizadas.  
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Tabela 12 - Desempenho das três turmas quanto à fluência de leitura (%) 

Escola Ciclada 

 

 

Categorias 

1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

Não lê 73,7 31,6 15,8 46,8 20,0 6,6 25,0 0,0 0,0 

Lê com pausas 

entre as sílabas 
26,3 57,9 42,1 40,0 20,0 13,3 20,0 30,0 10,0 

Lê com pausas 

entre as 

palavras 

0,0 10,5 15,8 6,6 40,0 20,0 30,0 15,0 20,0 

Leitura fluente 0,0 0,0 26,3 6,6 20,0 60,0 25,0 55,0 70,0 

Total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

A análise da fluência de leitura indicou que as turmas do 2º ano/EC e 3º ano/EC 

avançaram muito nessa habilidade, vindo estas turmas a terminar o ano letivo com um bom 

percentual de crianças lendo textos fluentemente. Ressaltamos a importância da leitura fluente 

para a identificação da palavra no texto e sua compreensão, significando que as crianças 

possuem maior domínio da correspondência grafofônica. Ressaltamos que as crianças do 1º 

ano/EC também avançaram com relação à fluência, resguardadas as devidas especificidades e 

dificuldades próprias desse ano escolar.  

Comparando o quantitativo de acertos das crianças na leitura de palavras com apoio de 

figuras com a capacidade de fluência de leitura, podemos considerar que muitas das crianças 

que não realizavam a leitura das palavras ou que realizavam a leitura de forma silabada, 

acertavam a alternativa correta quanto à leitura de palavras ao serem guiadas por algumas 

pistas, tais como: identificação da letra/sílaba inicial da palavra, identificação da letra/sílaba 

final da palavra, dentre outros elementos que possam ter utilizado para identificar 

corretamente a palavra que se relacionava à figura proposta. Este fato foi observado, 

principalmente, nas turmas de 1º ano/EC e 2º ano/EC; e na de 3º ano/EC foi observado apenas 

na primeira diagnose.  

Em relação à progressão escolar das crianças no ano de 2010, dentre as crianças 

participantes da pesquisa, no primeiro e segundo anos da Escola Ciclada, todas foram 

promovidas, pois não havia possibilidade de retenção no 1º e 2º anos do 1º ciclo, 

independente do nível de apropriação da escrita alfabética ou da autonomia na leitura e/ou 

escrita de palavras, frases e textos. Cerca de 6% das crianças do 2º ano/EC terminaram o ano 

letivo Silábico-Alfabéticas e teriam mais um ano escolar para avançar em suas hipóteses de 

escrita sem sofrerem reprovação escolar. 
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No 3º ano/EC, três crianças (15%) da turma eram repetentes do ano anterior (3º ano do 

1º ciclo), dois por não terem construídos as competências necessárias ao 1º ciclo e o outro por 

não ter atingido a frequência mínima às aulas (75%) no final do ano letivo de 2009. Estas 

crianças, no começo do ano de 2010, estavam em níveis elementares de apropriação da escrita 

alfabética na produção de palavras e textos bem como na leitura, exceto o que fora reprovado 

por frequência.  

No final do ano, na turma de 3º ano/EC, quatro crianças (15%) foram retidas e dentre 

estas se encontram as duas crianças retidas no ano anterior (2009) por não terem construído as 

competências para o ano/ciclo. Segundo a Instrução nº 01/05 (RECIFE, 2005), as crianças que 

não estivessem alfabéticas poderiam repetir esse ano escolar, não sendo este o caso das 

crianças retidas no 3º ano do 1º ciclo, conforme registrado no perfil final do Diário de Classe 

dessa turma. Estas crianças retidas estavam alfabéticas, porém, segundo a fala da professora 

3C na entrevista e os resultados de nossa diagnose, elas estavam em níveis iniciais de 

apropriação da norma ortográfica. Entendemos que estas crianças poderiam ter avançado em 

sua escolaridade para terem no 1º ano do 2º ciclo um acompanhamento dos conhecimentos 

ainda em fase inicial de construção. Em nossa perspectiva, a retenção não irá promover a 

consolidação da aprendizagem; ao contrário, pode gerar a evasão e acentuar a distorção 

idade/série.  

 

3.4 A construção das práticas de alfabetização nos três anos iniciais do Ensino 

Fundamental da Escola Ciclada  

 

Como apresentado na seção 3.3, a avaliação do desempenho das três turmas apontou 

uma diferença significativa nas aprendizagens de todas as crianças entre o perfil inicial e final. 

Para melhor compreendermos os resultados obtidos pelas crianças das três turmas da Escola 

Ciclada, é importante refletirmos sobre como eram fabricadas as práticas de alfabetização 

contemplando a organização das práticas de alfabetização e a exploração dos eixos da 

Língua Portuguesa
38

. Nessa seção, inicialmente iremos apresentar como se dava a 

organização da prática das professoras e na seção posterior como elas trabalhavam os eixos 

apontados.  

                                                
38 Não tratamos do eixo Oralidade por fugir do nosso foco específico abordado nessa pesquisa, apesar de 

considerarmos sua importância. Iremos explorar apenas os eixos da Leitura, Análise Linguística e Produção 

Textual. Durante os dias observados foram desenvolvidas atividades de artes e matemática. Esta última foi 

proposta tanto para atividades na sala como para casa. Nas turmas de 3º ano, a atividade de Língua Portuguesa 

ocorria apenas em um dos horários do dia (antes ou depois do intervalo do lanche). 
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3.4.1 A organização da prática das professoras nos três anos iniciais do Ensino 

Fundamental da Escola Ciclada  

 

No que se refere à organização das práticas de alfabetização, enfocamos como 

categorias a “atividades de rotina” e a “condução das atividades”. Para isso apresentaremos as 

atividades desenvolvidas ao longo dos quinze dias observados. 

Tabela 13 - Atividades de rotina na Escola Ciclada 
(frequência de atividades/ total de dias observados) 

 

Categorias  1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

Conversa informal 15/15 15/15 15/15 

Oração na sala 15/15 - - 

Cantar o bom dia 15/15 - - 

Explorar o calendário  15/15 15/15 - 

Contagem da quantidade de alunos 15/15 15/15 - 

Explorar a rotina do dia no quadro 11/15 - - 

Organização da sala  13/15 15/15 02/15 

Revisão do assunto/atividade do dia anterior 15/15 10/15 06/15 

Tarefa de classe de português 15/15 15/15 15/15 

Correção da atividade de classe (português) 12/15 06/15 11/15 

Correção da tarefa de casa Português 08/15 06/15 - 

Tarefa de casa de português (ficha e caderno) 04/15 - 06/15 

Uso do Livro didático de Português  05/15 - 05/15 

Outras atividades recreativas 07/15 05/15 03/15 

Uso de jogos de alfabetização  02/15 01/15 01/15 

  

 Em relação à “rotina desenvolvida”, a Tabela 13 indicou que elas desenvolveram 

atividades periódicas que as ajudavam a organizar pedagogicamente o momento de ensino na 

turma. Além disso, foram realizadas atividades de casa e de classe que tinham como objetivo 

explorar os eixos da língua portuguesa voltando-se para o processo de alfabetização. Na 

próxima subseção iremos apresentar de forma mais aprofundada essas atividades.  

Na turma de 1º ano/EC as atividades rotineiras tinham o objetivo de trabalhar, 

também, os conteúdos de alfabetização, sendo, muitas vezes, exploradas as palavras, a 

quantidade de letras e sílabas e a reflexão fonológica. A exploração das palavras na rotina 

diária favorecia o processo de apropriação do sistema, pois estas se tornavam estáveis para as 

crianças. Em um trecho da observação, durante a escrita do cabeçalho no quadro, pudemos 

perceber como as crianças do 1º ano/EC já tinham construído algumas palavras estáveis, 

quando questionaram, por exemplo, o porquê de a professora 1C colocar no quadro a palavra 

“Atividade” no lugar de “tarefa”, conforme apresentado a seguir.  
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Aluno 1: tia, não é assim que a gente faz não! É TAREFA tia, não começa com essa letra A não! Você não 

escreveu aí não! (A professora fica rindo e me explica que sempre escreve nessa turma a palavra “tarefa” e 

na turma da tarde a palavra “atividade”. Ela diz que tinha esquecido e colocou a palavra “atividade”).  

Prof.ª: minha gente! Entendi... é que à tarde eu estou com uma turma agora (ela tinha acabado de assumir 

uma sala de 2º ano à tarde na mesma escola) e lá a gente coloca “atividade” e eu confundi... Peraí, vou tirar 

“atividade” e colocar “tarefa”. 

(4ª observação, Professora 1C) 

 

   

 No 1º ano/EC eram realizadas com frequência atividades orais e/ou escritas de análise 

linguística, utilizando-se de fichas, atividades no quadro com cópia no caderno de classe e o 

livro didático de português adotado na Rede. A maior parte das atividades era feita 

individualmente e/ou no coletivo, apesar de haver espaço suficiente para a organização em 

grupos em todas as turmas. Em apenas uma ocasião foi feita a atividade de roda de leitura na 

sala do 1º ano/EC.  

 Da mesma forma, a Professora 2C também desenvolvia muitas atividades do eixo da 

análise linguística, apesar de focar com muita intensidade os eixos da leitura e da produção 

textual. Ela sempre começava a aula por meio de conversas com as crianças sobre algum tema 

de que iria tratar durante o dia ou propunha a leitura de uma história na sala. Para esses 

momentos, ela explorava as estratégias antes, durante e depois da leitura. Após esse momento 

inicial, ela propunha um momento de desenho e posterior apresentação oral do que fora feito. 

Em seguida, a professora 2C solicitava que as crianças escrevessem de seu jeito sobre as 

imagens feitas. O livro didático adotado pela Rede não foi utilizado durante nossas 

observações, apesar de a professora 2C informar que o utilizava; entretanto, ela utilizou várias 

atividades xerografadas de outros livros didáticos, sendo na sua maior parte relacionadas à 

exploração da relação grafofônica e leitura e compreensão de textos. 

 A rotina da professora 3C também era bem definida e as crianças tinham um horário 

estipulado logo no começo do ano que contemplava atividades de todas as áreas do 

conhecimento. Entretanto, a turma do 3ºano/EC não tinha presente em sua rotina os elementos 

que constavam nas outras duas turmas apresentadas, tais como: calendário, apresentação da 

rotina diária, cantorias, dentre outras.  

 No geral, as atividades de classe e casa em todas as turmas, geralmente, eram a mesma 

para todos e a correção se dava coletivamente. Em algumas situações, a professora 1C 

complementava essas atividades com recontos orais, dramatizações, cantorias, dentre outras 

do eixo da oralidade. Além disso, as professoras 1C e 2C estabeleciam momentos de 

recreação, após o término das atividades do dia, que envolviam o trabalho com massa de 

modelar e pintura.  
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 Em relação ao desenvolvimento de atividades lúdicas, a professora do 1º ano afirmou 

realizar atividades com jogos didáticos de alfabetização, porém não presenciamos esses 

momentos, apenas algumas atividades que envolviam o uso de Letras Móveis e o jogo da 

forca para formar palavras. As professoras do 2º e do 3º ano também não proporcionaram com 

regularidade momentos com uso de jogos de alfabetização. Isso é importante ser ressaltado, 

pois a proposta de inserção da criança de seis anos no Ensino Fundamental tem enfatizado a 

necessidade de respeitar essa criança em sua capacidade de brincar (NASCIMENTO, 2006).  

No decorrer das quinze observações, percebemos que a relação afetivo-emocional em 

sala de aula era de “amorosidade” (turmas de 1º/EC e 2º/EC). Nessas duas turmas, os limites 

eram conquistados por meio de conversas e as crianças sabiam qual a rotina de cada dia, qual 

deveria ser a sua atuação em cada momento e como deveriam se comportar. Algumas, porém, 

não respeitavam as regras da turma e geralmente eram criticadas pelas docentes. Percebemos 

que, em muitos momentos, essa indisciplina prejudicava a aprendizagem das crianças, que se 

tornavam dispersas e não participavam ativamente do que lhes era proposto.  

Na turma do 3º/EC a indisciplina era um problema constante entre as crianças com 

distorção idade/série e entre aquelas que tinham sido retidas no ano anterior, e a professora 

mencionou na entrevista que a aprendizagem das crianças tinha sido prejudicada pela falta de 

envolvimento de algumas delas. Segundo a referida professora, não havia um apoio efetivo da 

direção da escola no trato da indisciplina de sua turma, o que prejudicava a compreensão das 

atividades e, muitas vezes, impossibilitava que todos participassem ativamente do que fora 

proposto. Entendemos, conforme aponta Santiago (2006b), que a amorosidade e a criticidade 

são elementos importantes na condução das atividades, sendo assim há situações em que se 

faz necessária uma maior intervenção docente junto a algumas crianças buscando encontrar a 

causa da falta de disposição para a aprendizagem.  

 Em relação à “condução das atividades”, a Tabela 14 sintetiza como foram 

organizadas e conduzidas as situações de ensino da alfabetização.  
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Tabela 14 - Condução das atividades de alfabetização pelas professoras da Escola 

Ciclada (frequência da atividade/ total de dias observados) 
 

Categorias  1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

Formas de agrupamento das crianças para a realização da atividade 

Atividade coletiva com todas as crianças 15/15 15/15 15/15 

Atividade igual com todas as crianças em 

pequenos grupos 
- - - 

Atividade diferenciada com todas as crianças em 

pequenos grupos 
01/15 - 05/15 

Divisão da turma para atividade em grupos em 

salas separadas  
- - 04/15 

Atividade individual com todas as crianças 15/15 15/15 15/15 

Atividade individual para algumas crianças - - 01/15 

Forma de atendimento dado às crianças na execução das atividades 

Durante a atividade no grande grupo, 

atendimento apenas de forma coletiva.  
- - - 

Durante a atividade no grande grupo, 

atendimento coletivo alternado com atendimento 

individual aos que possuem maior dificuldade. 

15/15 15/15 15/15 

Atendimento específico para as crianças com 

maior dificuldade, chamando-as ao birô.  
10/15 15/15 06/15 

Atendimento específico aos pequenos grupos.  - - 05/15 

Atendimento específico aos grupos separados, 

dentro e fora da sala. 

- - 04/15 

 

 Em relação ao agrupamento das crianças da turma do 1º ano/EC, percebemos que 

geralmente as atividades eram planejadas para serem feitas coletivamente. Desta forma, à 

medida que o grupo ia fazendo as atividades, ao birô, a professora ia acompanhando 

individualmente as crianças com mais dificuldades e/ou à medida que os alunos solicitavam. 

Ela sempre pedia que, inicialmente, as crianças tentassem fazer sozinhas o que fora proposto, 

só depois permitia que elas trocassem informações entre si. A Professora 1C apontou que:  

 

[...] aqui na escola, eu sempre fazia o seguinte: para que os meninos lessem todo dia, eu pedia para 

os que já estavam lendo, ler os enunciados, escrevia no quadro, qualquer texto que era texto 

coletivo, ou texto que eu trazia para sala para que eles lessem, trabalhava muita musica, colocava 
no quadro, às vezes fazia dinâmica, pegava, cortava a música todinha, botava um pedacinho para 

cada um, para os que estavam lendo já e os que estavam ainda naquelas fases mais iniciais, aí 

botava um som, aí parava, quem sabe essa palavrinha? Fulano. Quem? Quem? Cadê? Começa com 
que letra? Aí encontrava, aí botava palavra no texto. Reformando o texto, colando, entendeu? 

Colava, depois que completava a música toda e botava lá na parede, todo dia a gente lia. Lia e 

cantava, lia e cantava. Sempre aproveitei. Trabalhava integrado assim: produção, leitura com 

alfabetização, ne? e a parte de análise fonológica assim... Rima... Som inicial... Som final 
trabalhava também. Ainda hoje trabalho com parlenda, aí desde o começo do ano parlenda, de vez 

em quando vamos escrever essa parlenda. Como é que começa? Aí trazia atividades, lacunas para 

eles completarem. Tam, tam, tam, que palavrinha é essa? Vamos escrever... Aí dentro disso eu já 
vou puxando, visse? 

(Entrevista, Professora 1C) 
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 Já para a Professora 2C, sua maior dificuldade estava em contemplar a diversidade de 

aprendizagens na turma com um atendimento adequado, envolvendo todos os aspectos a 

serem ensinados e avaliados. Na entrevista, ela relatou como desenvolvia sua intervenção 

visando contemplar todos os eixos da língua. 

 

 Apesar da turma não ser grande, mas ela é trabalhosa, os níveis são diferentes. Então o que é que 
eu faço? Eu tento juntar o útil ao agradável. Eu começo a explorar sílabas, palavras, frases, inicial 

de alguma palavra, a rima, palavras que começam, que terminam igual, com letra maiúscula... eu 

trabalho isso primeiro com os que estão precisando de um apoio maior, depois quando passar a 
interpretação, aí eu começo a explorar os médios, e quando passa a explorar a interpretação de 

escrita eu passo a explorar os que estão num nível melhor. E aí... eles vão lendo os quesitos, eles 

vão lendo se for... um pequeno texto, em vez de eu ler pra eles, eles é que leem. Aí aquele “ele” 

que tá ali, eu tô me referindo a quem no texto? Os de nível maior, de mais conhecimento, ele já 
identificam de imediato, sabem a resposta. E aí... fulano deu tal resposta, será que tá adequada? 

Como é que eu escrevo tal palavra? E aí eu vou pedindo a colaboração de todo mundo. Então todo 

mundo, ao mesmo tempo, né? Nos grupos é simultaneamente, nos grupos que cada um tá. Fica 
muito difícil! E com atividade diferenciada... eu sai daqui muito cansada, muito estressada. Porque 

eu coloquei eles em círculos, não que eles não façam, mas é que eles não fazem com tanta 

presença. E cansa mais. Muito! E assim, eu tô num grupo e vira bagunça, os que sabem mais, 

acabam muito rápido. Então fica... tia isso, tia aquilo. Então, atrapalha aquele grupo menor. 
Entendeu? Aí eu vou dou jogo, aí eles começam a brincar, cinco ou dez minutos, querem outro, 

perdem interesse. Aí eu dou pra pintar, então eu fico quase que sem parar. Entendeu? E, às vezes, 

no início eu dou, por exemplo, uma atividade de pintura livre. Enquanto eles estão cinco minutos 
entretidos. Eu chamo, lê esse trechinho pra mim, eu chamo outro, peço pra identificar algumas 

sílabas, eu chamo outro, pergunto onde tá tal e tal palavra dentro do texto. Então eu passo 

individualmente chamando e aproveitando enquanto o grupo todo tá envolvido com a outra 
atividade... porque dividir em grupo e botar cada grupo para uma atividade diferente. Eu fico 

doida! Quando vem menos crianças, eu já tive experiência, é mais fácil, mas quando tão todos, é 

difícil. Não é impossível, mas é difícil. 

(Entrevista, Professora 2C) 

  

Através do depoimento da Professora 2C percebemos que ela propunha atividades 

coletivas e dava atenção diferenciada aos que estavam em hipóteses muito iniciais de escrita. 

O principal motivo apresentado não foi o didático, mas o pedagógico: segundo ela, as crianças 

ficavam dispersas e dificultavam a condução do grupo com produtividade. Nesse sentido, 

percebemos que a opção feita foi a de envolver as crianças em determinados momentos, 

respeitando o ritmo de cada uma e os conhecimentos já construídos, configurando-se isto 

como um dos seus esquemas profissionais (GOIGOUX, 2002). Como temos apresentado, a 

construção da metodologia depende muito das condições reais de desenvolvimento da prática 

de alfabetização; salientamos, contudo, a importância do respeito ao conhecimento da criança 

e a efetiva intervenção produtiva durante cada situação proposta. 

 A Professora 3C relatou que trabalhava com Língua Portuguesa três dias na semana 

buscando explorar a leitura, a oralidade, a produção textual e a apropriação da escrita com 
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todos. Na segunda-feira era explorada a gramática com as crianças que já estavam 

alfabetizadas enquanto as demais faziam atividades direcionadas para a alfabetização. Na 

quarta-feira, a turma se dividia: alguns se dirigiam para a aula de informática (grupo B), 

enquanto que outros eram trabalhados de forma diferenciada envolvendo os eixos da leitura e 

produção de textos (grupo A), depois trocavam de sala e ela trabalhava com o grupo B 

explorando um maior aprofundamento quanto à leitura e à produção de textos. Na sexta-feira, 

ela explorava uma atividade no livro didático, buscando responder coletivamente às questões 

e estimulando para que todos participassem. Essa professora também passou em vários dias 

atividades para casa diferenciadas para os dois grupos de crianças. Segundo ela, 

 

Distribuo três dias para trabalhar português, aí um desses dias trabalho ou questões de interpretação 

ou até gramática. Na segunda eu trabalho com gramática pura com quem já tá alfabetizado enquanto 
outro grupo tá fazendo outras coisas comigo... Os que estão em alfabetização. Faço assim porque 

eles (referindo-se aos alfabetizados) já têm autonomia para responder só, depois só faço mesmo 

corrigir. Tirar alguma duvida, mas normalmente não encontram até porque a gramática... Acho 
muito complementar. Na quarta a metade vai para a informática, outra metade (fica) na sala em 

atividade do sistema alfabético. Aí quando eles voltam (uso) o livro didático para trabalhar. (para) 

Os que já leem. Na sexta, faço uso do LD com todo mundo... Dá uma acalmada na turma, como tá 

todo mundo fazendo, então (referindo-se aos que não estão alfabéticos) tem que fazer também. Até 
os que não compreendem, nesse momento conseguem dar uma parada. Uma centrada... Até mesmo 

porque eu dou um tempo, porque já vão adiantando e faço coletivamente... Aí quem não consegue 

fazer vai fazendo, não se sente excluído porque tá participando também, mesmo copista. Mas na 
hora da construção de textos eles constroem né? E eu vou dando mais atenção para quem tá 

precisando, porque todos têm a oportunidade de tá verbalizando o que sabe e o que compreende e eu 

sou a escriba. 
(Entrevista, Professora 3C) 

  

Na análise da prática das professoras, identificamos que o atendimento ajustado às 

crianças com dificuldade era feito pela Professora 3C por meio de atividades diferenciadas 

para serem executadas por dois grupos (ao mesmo tempo e em momentos separados), e pelas 

professoras 1C e 2C, ao birô durante/após as atividades. Verificamos em apenas um momento 

situações em que essas duas professoras tenham promovido atividades diferenciadas para 

turma.  

 

3.4.2 A exploração dos eixos da Língua Portuguesa nos três anos iniciais do Ensino 

Fundamental da Escola Ciclada  

  

 Ao desenvolver a prática de alfabetização, cada professora explorou os eixos da 

Língua Portuguesa. A Tabela 15 apresenta de forma esquemática, as atividades de leitura e 

escrita desenvolvidas considerando apenas as que foram realizadas nos quinze dias 
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observados. Essas atividades foram categorizadas minuciosamente (ANEXO I) para melhor 

análise de cada eixo.  

 

 

Tabela 15 - Eixos de Língua Portuguesa explorados pelas professoras da Escola Ciclada  
 

Atividades
39

 propostas em cada eixo 
Frequência de exploração da 

atividade/ total de dias observados 

Eixo de leitura 1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

Leitura de diversos gêneros 12/15 13/15 13/15 

Exploração das estratégias de leitura 07/15 07/15 12/15 

Eixo de análise linguística 1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

Atividades de Apropriação da Escrita 

Alfabética e Reflexão Fonológica 
15/15 15/15 12/15 

Atividade de exploração da norma ortográfica 06/15 11/15 09/15 

Outras atividades de análise linguística  05/15 08/15 11/15 

Eixo de produção textual 

Atividades de Produção de texto 01/15 10/15/15 09/15 

 

 Na Tabela 15, verificamos que, na maior parte dos dias observados, as crianças 

vivenciaram atividades de exploração da leitura e análise linguística, e, com menor 

frequência, atividades de produção textual no 1º ano/EC; já as turmas de 2º e 3º anos 

contemplaram mais atividades de leitura e produção textual, apesar de a turma do 2º ano/EC 

ter contemplado muitas atividades de apropriação e maior quantidade de produção textual em 

relação ao 3º ano. Salientamos que a maior parte das situações desenvolvidas pelas 

professoras se deu sobre a forma de sequência de atividades ao longo de um dia de aula.  

 

3.4.2.1 Exploração do eixo da leitura pelas professoras da Escola Ciclada 

 

Em relação ao eixo da leitura, as atividades desenvolvidas pelas professoras do 1º 

ano/EC, do 2º ano/EC e do 3º ano/EC foram analisadas e organizadas em duas categorias: (i) 

forma proposta para a leitura (Tabela 16) e (ii) exploração do texto lido (Tabela 17). Cada 

categoria está organizada em subcategorias para melhor apresentação dos resultados obtidos 

na Escola Ciclada. Em cada uma delas, contabilizamos a frequência de atividades propostas, 

para cada subcategoria analisada, visando observar a progressão entre os anos.  

Salientamos que na turma de 1º ano as crianças vivenciaram em doze dias atividades 

de leitura, na turma de 2º ano treze dias e na turma de 3º ano treze dias.  

 

                                                
39 Cada um desses eixos foi subdividido em várias categorias e subcategorias para uma análise minuciosas das 

práticas de alfabetização desenvolvidas a serem apresentadas em tabelas mais à frente na tese. 



161 

 

 

Tabela 16 - Atividades do eixo da leitura propostas pelas Professoras da Escola Ciclada 

Categoria - Forma proposta para a leitura (%)40 
 

 

Subcategorias de análise 

Frequência observada 

1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

Leitura pela professora em voz alta 63,2 26,4 30,2 

Leitura pela professora e crianças em voz alta 24,4 20,7 6,0 

Leitura pelas crianças de forma silenciosa - 24,5 27,7 

Leitura pelas crianças em voz alta 12,4 28,4 34,9 

Leitura em dupla com voz baixa - - 1,2 

Total  100,0 100,0 100,0 

 

 

Em relação às atividades de leitura, na categoria forma proposta para a leitura (Tabela 

16), verificamos que no 1º ano/EC a professora foi a leitora da turma, principalmente pelo 

fato de as crianças ainda estarem em processo inicial de alfabetização; já no 2º ano/EC 

verificamos certo equilíbrio entre as modalidades de leitura. No 3º ano a maior incidência foi 

de atividades que exploraram a leitura em voz alta pelas crianças; apesar de percebemos um 

índice elevado de leituras realizadas pela Professora 3C (30,2%), em relação ao índice da 

turma do 2º ano/EC (26,4%). Provavelmente isto tenha ocorrido porque a Professora 3C atuou 

como leitora junto às crianças que ainda estavam em processo inicial de apropriação do SNA. 

Apesar de as professoras 1C e 3C afirmarem na entrevista que desenvolviam 

atividades de “leitura livre”, não foram presenciadas ocasiões em que as crianças pudessem 

folhear livros infantis livremente; nestas turmas, a leitura dos livros sempre eram realizadas 

pelas docentes. Apesar disso, as crianças se dirigiam semanalmente à biblioteca da escola e lá 

ouviam histórias, folheavam livros e participavam de momentos de reconto; porém, na turma 

2C, em dois dias, as crianças participaram de momentos de “leitura livre” autônoma 

envolvendo gibis e livros de literatura infantil. Todas as professoras estimulavam o 

empréstimo de livros da biblioteca. Nesse sentido, Morais (2003) alertou-nos que seria 

importante na alfabetização, em uma perspectiva de letramento, proporcionar às crianças 

atividades contextualizadas de leitura e escrita, junto a atividades sistemáticas de apropriação, 

permitindo às crianças exercitarem a capacidade de ler e escrever textos livremente e não 

apenas atuarem como ouvintes da “leitura dos adultos”. 

 No que se refere às atividades de exploração sobre o texto lido, estas foram agrupadas 

em subcategorias, conforme Tabela 17.  

                                                
40 Esses percentuais foram organizados por meio da computação da quantidade de dias e de vezes em que foram 

desenvolvidas essas atividades ao longo dos dias. O mesmo procedimento de análise foi feito para os demais 

eixos da Língua Portuguesa. 
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Tabela 17 - Atividades do eixo da leitura propostas pelas Professoras da Escola Ciclada 

Categoria - Exploração do texto lido 
 

 

Subcategorias 

 

Frequência de dias com cada 

atividade / total de dias com leitura 

1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

Explicita os gêneros antes da leitura 11/12 08/13 14/13 

Dá informações sobre o contexto do texto 

antes da leitura 
06/12 08/13 06/13 

Faz reflexões sobre as características dos 

gêneros  
04/12 07/13 07/13 

Dá orientações quanto às finalidades da 

leitura 
03/12 04/13 07/13 

Explora (de forma oral e/ou escrita) as 

estratégias de leitura  
07/12 07/13 12/13 

  

  

 Em relação à categoria exploração dos textos lidos, a análise da Tabela 17 indicou que 

as professoras 1C e 3C “explicitaram na maioria das vezes o gênero a ser lido” em detrimento 

da professora 2C que apenas mencionou o gênero em oito situações. Dentre os gêneros lidos 

pela professora 1C, encontram-se: poemas, quadrinha, história, receita, música, título de 

história, mapa, contracapa, dedicatória, verbete científico, capa de DVD, texto de opinião, 

biografia, ficha catalográfica e apresentação de livro. Da mesma forma, a professora 2C 

explorou a leitura de vários gêneros nos treze dias em que desenvolveu atividades neste eixo, 

dentre eles: história, poemas, música, parlenda, história em quadrinhos, rótulo, capa de livro e 

de artigo científico. A professora 3C também fez leituras de variados gêneros, dentre eles: 

poemas, tirinhas, história, música, diálogo, contracapa, parlenda, quadrinha, cartaz, 

reportagem e cantiga popular, dentre outros. 

 Podemos perceber que as professoras 2C e 3C leram uma menor variedade de gêneros 

em relação à professora 1C. As professoras 1C e 2C estimulavam as crianças a fazer 

declamação, cantorias, dramatização na leitura de vários gêneros tais como parlendas, 

músicas e poemas. Na entrevista, as professoras 1C e 2C mencionam que a influência dessas 

atividades nas suas práticas deve-se ao fato de terem tido essa experiência na infância com 

suas professoras de alfabetização. 

 

[...] sabe aquela professora maluquinha? Era ela, eu me apaixonei por essa professora de um jeito. 

Ela era bem jovem, e ela botou a sala de cabeça pra baixo, ela fazia umas coisas que a gente 

amava. [...] ela gostava de envolver a gente. Aí essa professora marcou... muitas atividades que ela 

fazia, inclusive essa da rodinha e atividades que ela passava no caderno pra gente. Ela não 
trabalhava com cartilha, era muita coisa assim da brincadeira, atividades com mimeografo e aí 

assim, foi uma época que eu gostava e tinha prazer de ir à escola. Hoje em dia quando eu lembro 

essas duas professoras sempre eu penso seguir a segunda porque eu gostei mais. E aí eu gosto 
muito de fazer isso, fazer da sala um ambiente gostoso. [...] Mas eu gosto de trabalhar assim. De 
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fazer as coisas com as crianças fora da sala e trazer aquelas experiências todinhas, aproveitar 

aquilo tudo que a gente fez, pra leitura, escrita, pra matemática. Eu gosto de trabalhar assim! 

Pronto, acho que a luz das experiências das professoras. 

(Entrevista, Professora 1C) 
 

[...] eu faço muito na sala isso, para minha prática. Parlendas, poemas, músicas. Porque a gente 

tinha muita vivencia de parlenda e toda essa ludicidade (referindo-se a sua professora de 
alfabetização). A gente fazia desenhos, do lado... Cada um vinha com sua letrinha e fazia uma 

parte... Depois a gente recitava e brincava muito com as parlendas. Faço isso ate hoje com meus 

alunos. Tenho muito essa referência. Muito do que eu faço hoje tem a ver com minha própria 
experiência. 

(Entrevista, Professora 2C) 

  

 

 Na fabricação das práticas das professoras 1C e 2C entendemos que as professoras 

construíam suas práticas tendo como foco o valor de uso que tais situações/experiências 

tinham para elas (CHARTIER, 2007; CHARTIER; HEBRÁRD, 1987). Esses esquemas 

táticos de ação se configuravam ora como elementos didáticos ora pedagógicos na 

organização das atividades, pois, como vimos, ora o tratamento lúdico dado às atividades 

tinha o fim de promover a aprendizagem prazerosa ora tinha o fim de acalmar as crianças para 

a próxima atividade.  

 Em relação às subcategorias “exploração do contexto de produção de textos lidos” e 

das “características dos textos lidos”, a análise da Tabela 16 indicou que, em poucas 

situações, as três professoras deram informações às crianças sobre o contexto de produção e 

exploraram as características dos gêneros trabalhados. Mesmo assim, percebemos certa 

progressão, em quantidade de dias trabalhados, entre o 1º e 2º anos e em percentuais entre o 2º 

e 3º anos. 

 Podemos ver um exemplo desse tipo de atividade durante a observação da aula da 

Professora 2C. A referida professora solicitou que as crianças copiassem uma parlenda do 

quadro que era uma versão diferenciada de uma que as crianças já conheciam, “Hoje é 

domingo”. A professora pediu para que recitassem a parlenda e, em seguida, sublinhassem as 

palavras que não eram habituadas a ouvir ao recitar esta parlenda. Durante o momento de 

copia da parlenda, as crianças ficaram incomodadas com o texto e surgiram vários 

questionamentos sobre o novo texto proposto para a leitura: comentaram que a professora 

tinha copiado “tudo errado”, pois não era a parlenda já conhecida por eles; paravam a cópia e 

perguntavam se o texto estava certo mesmo, se não era outra palavra a ser escrita no lugar 

daquelas, dentre outras situações. Segue trecho ilustrativo dessa aula. 
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 Criança 1: “hoje é domingo.. pé de cachimbo... cachimbo é de ouro...” Tia, essa parlenda do 

quadro está errada!! As palavras estão trocadas.  

Criança 2: Ó tia, não é “pé de cachimbo”, não? Porque você colocou “pede cachimbo”? 

Prof. ª: veja, eu também conheço como “pé de cachimbo”... mas, nessa parlenda é “pede 
cachimbo”, mesmo! O que eu coloquei no quadro faz parte de algo que a gente já viu. Mas, que 

agora, vamos conhecer um trabalho diferente. (ela aponta para o quadro e as crianças começam a 

cantar a outra versão).  
Criança 6: tia, cachimbo é de barro, tia? Oxe... o cachimbo é de ouro!  

Criança 5: é por que deve ser um pé.. e com um monte de cachimbo pendurado nele! (risos). 

Criança 5: tia, “Bate no jarro”...? Não. tá tudo trocado! É bate no touro! Está tudo trocado mesmo! 
Prof. ª: Olha só, tem uma explicação para essas mudanças de palavrinhas. Vejam bem, vocês 

agora, vão dizer como é que vocês conhecem essa parlenda. Vamos dizer? (as crianças começam a 

recitar a parlenda em outra versão) 

Crianças: “HOJE É DOMINGO, PÉ DE CACHIMBO, CACHIMBO É DE OURO, BATE NO 

TOURO. O TOURO É VALEENTE, BATE NA GENTE. A GENTE É FRACO, CAI NO 

BURACO. O BURACO É FUNDO, ACABOU-SE O MUNDO”.  

Prof. ª: vejam, agora, vocês vão passar um tracinho embaixo das palavras que vocês acham que 
foram trocadas. (as crianças atendem ao comando). 

Prof. ª: Gente, olha só! Primeiro essa parlenda está assim porque quando a gente trabalha com 

parlendas a gente trabalha a cultura do povo e que passa de uma geração para outra. Assim, as 
pessoas podem mudar algumas delas e criar versões. Nós conhecemos vários gêneros que também 

fazem parte da cultura popular: trava-língua, quadrinha, adivinhação, etc. Então, eu peguei uma 

que vocês já conheciam. Só que ela já traz algumas palavras trocadas. Então, por ser um texto que 
passa de pai para filho, vão ocorrendo mudanças e, à medida que o tempo passa, elas vão ficando 

mais conhecidas. Entenderam? Bem, agora a gente vai recitar esta nova. Vejam, quando a gente 

recita a parlenda, então a gente dá toda a encenação. (após esse momento, as crianças passaram a 

resolver as questões propostas na atividade). 
(4ª observação, Professora 2C) 

     

 

Em relação à subcategoria “explicitação das finalidades da leitura”, a Tabela 18 indica 

as finalidades propostas pelas professoras.  

 

Tabela 18 - Atividades relacionadas à subcategoria finalidade da leitura propostas pelas 

Professoras da Escola Ciclada (%) 

 

Finalidades proposta para a leitura do texto 
Frequência observada  

1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

Ler como fonte de aprendizagem  30,6 15,0 54,2 

Ler como expressão da subjetividade  55,0 47,2 22,9 

Ler para desenvolver a fluência de leitura 6,2 15,0 9,6 

Ler para refletir sobre as características do gênero  6,2 1,8 7,3 

Ler para apresentar/corrigir o que foi feito  2,0 17,0 6,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

    

 

   A análise da Tabela 18 indicou que as professoras tinham finalidades variadas para a 

leitura, mesmo sem explicitá-las regularmente. Podemos observar uma progressão no tipo de 

finalidade para a leitura, com maior ênfase na leitura com fins lúdicos no 1º ano/EC e como 

fonte de aprendizagem no 3º ano/EC. Destacamos que a Professora 2C “tomava a leitura” 
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semanalmente, solicitando que lessem para ela pequenos textos; para os que tinham 

autonomia de leitura, ela pedia que tivessem maior fluência e entonação; aos que ainda não 

tinham, solicitava que tentassem ler cada sílaba da palavra. Além disso, é importante registrar 

que, diariamente, a Professora 1C explorava a leitura da rotina, da agenda escolar e do 

calendário como forma de controle e organização do dia, diferentemente das professoras 2C e 

3C que não vivenciaram essa atividade. 

   Quanto à subcategoria “exploração das estratégias de leitura”, verificamos que foram 

estimuladas várias situações (Tabela 19).  

 

Tabela 19 - Atividades relacionadas à subcategoria exploração das estratégias de leitura 

propostas pelas Professoras da Escola Ciclada (%) 

 

Finalidades proposta para a leitura do texto 
Frequência observada  

1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

Antecipação de sentidos e ativação de 

conhecimentos prévios 
20,0 13,0 10,2 

Exploração de localização de informações explícitas 12,0 13,0 24,5 

Identificação de significado das palavras no texto 12,0 4,4 8,2 

Estabelecimento de intertextualidade 12,0 - 6,2 

Levantamento e confirmação de hipóteses 12,0 8,7 6,2 

Identificação do tema, exploração de ideias centrais 

e/ou apreensão de sentidos gerais do texto 
8,0 8,7 10,2 

Elaboração de inferências 8,0 13,0 16,3 

Relacionar texto verbal com texto não verbal 8,0 13,0 8,2 

Interpretação de expressões 4,0 4,4 2,0 

Extrapolação ao texto lido 4,0 4,4 4,0 

Estabelecimento de relações entre partes do texto - 8,7 2,0  

Emitir opiniões sobre o texto lido - - 2,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

 

Percebemos que, além de explorarem as estratégias presentes em documentos como 

Provinha Brasil (BRASIL, 2009d), as professoras ampliaram o repertório para outras 

estratégias de leitura, tais como a extrapolação ao texto lido, interpretação de expressões, 

levantamento e confirmação de hipóteses, dentre outras. Podemos ver a exploração dessas 

estratégias em três momentos das aulas das professoras do 1º ciclo apresentados a seguir.  

   A Professora 1C explorou o texto na biblioteca, despertando a curiosidade das crianças 

com um Baú de Leitura. Inicialmente, explorou os conhecimentos prévios das crianças e as 

hipóteses sobre o texto que iria ser lido por meio de dicas para que descobrissem o assunto do 

livro, os personagens. Informou sobre o autor do livro, quem era o ilustrador, qual era a 

editora e leu a contracapa do livro e a dedicatória.  
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Prof.ª: [...] hoje, a história que tia escolheu é a seguinte, eu não vou dizer o nome, mas eu vou 

dizer alguma coisa pra ver se vocês conseguem adivinhar qual é a história.  

Criança 1: Tira a mão da frente pra eu ler. 

Prof.ª: O título do livro é: As melhores histórias de todos os tempos. Esse livro é uma adaptação, 
porque essas histórias já existiam. A pessoa que organizou, ela não inventou, não criou a história, 

geralmente as pessoas que... os autores eles criam e escrevem a história, só que essa daqui a 

história já existia, ela só pegou e organizou. Certo? Então Lívia Shaid... é uma das organizadoras e 
Mônica Rodrigues da Costa também. Agora a ilustração é de Maria Eugênia, certo? Maria Eugênia 

foi quem ilustrou o livro todo, a editora é Livraria da folha, da fábrica do livro. Então vamo ver 

aqui, se tem dedicatória? Tem não. A história... eu vou ler os títulos das histórias que estão escritas 
aqui. Primeira história Chapeuzinho Vermelho, Dom Quixote, Soldadinho de Chumbo, O mágico 

de Oz, João e Maria, Branca de Neve, Rapunzel, A bela Adormecida, Pequena Sereia, A Gata 

borralheira, Cinderela, O flautista mágico, Os seis cisnes, o Rouxinol e o imperador, Aladim, O 

gato de botas, Os três porquinhos, A festa no céu, O patinho feio, Como a noite apareceu, Dona 
baratinha.  

Criança 2: (Risos) Tem aí é? 

Prof.ª: Tem tudinho aqui. Vocês vão dizer o título da história, que história é essa. O nome da 
história. Escuta só, uma pista aparecem muitos animais nessa história. 

Criança 2: Vaca.  

Criança 3: Né pra dizer vaca não. É pra dizer o nome da história!  

Prof.ª: É... o nome da história. 
Criança 10: Gata borralheira.  

Prof.ª: O outra pista, nessa história tem um casamento. 

Criança 1: Branca de neve. 
Prof.ª: Será que é Branca de neve? Vamos passar. 

Criança 1: Não, eu sei, deixa eu me lembrar... Cinderela. 

Prof.ª: Cinderela? Pode ser também tem casamento, mas nessa história o noivo não vai ao 
casamento, o noivo não vai... 

Criança 5: Ele não quer casar? 

Prof. ª: O noivo falta o casamento... 

Criança 2: Branca de neve.  
Prof. ª: Vou dizer outra, nessa história a personagem principal acha uma moeda e fica rica.  

Criança 7: Cinquenta centavos. 

Prof. ª: Não... Eu quero que vocês digam o nome da história. Outra pista, nessa história o noivo cai 
dentro de uma feijoada.  

Crianças: Ah!!!! 

Prof. ª: Que história é essa?  

Criança 4: Aladim! 
Prof. ª: Vou dar outra pista... 

Criança 3: A pequena sereia. 

Prof. ª: Nessa história, a personagem principal tem uma caixinha. 
Criança 4: Eu já assisti o trailler, mas só que eu não me lembro o nome... 

Prof. ª: Quem sabe que história é essa?  

Criança 2: Eu sei! 
Prof. ª: Qual é? Agora eu vou dar outra pista, nessa história o noivo é um rato. 

Criança 3: Ratão.  

Prof. ª: Ele é um ratão, o nome dele é Dom Ratão. Dom Ratão. 

Criança 3: Ah tia. já loquei esse DVD... 
Prof. ª: Qual é? Eu disse... o nome (referindo-se ao momento em que leu o índice do livro)... Foi? 

Criança 2: Eu! Dona baratinha e Dom Ratão. 

Prof. ª: Dona baratinha e Dom Ratão. É essa a história! Então você acertou, muito bem! Então é 
essa história que nós vamos ouvir Dona Baratinha, eu vou ler e depois eu mostro a ilustração, ó...  

A Professora 1C começa a ler a história, fazendo pausas e questionando às crianças sobre a 

sequência e o que já foi lido como no trecho a seguir.  
(2ª observação, Professora 1C). 
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 Outro exemplo é o da Professora 2C ao trabalhar a história da MENINA BONITA DO 

LAÇO DE FITA. Após explorar o contexto de produção do livro, contou a história com voz 

dramatizada, parando em determinados momentos para explorar o que fora lido. 

 

Prof.ª: Ó minha gente, eu quero agora que todo mundo olhe um pouquinho para o desenho da 

capa e pensem.. O que essa história conta? 

Criança 1: é uma menina que era bonita e tinha fita no cabelo... 

Criança 2: eu acho que essa história fala do dia da festa dos negros... porque eu já ouvi essa 
história! 

Criança 3: eu acho que esse coelho vai se apaixonar pela menina... 

Prof.ª: bem, vamos lá... vou contar e nós vamos ver quem tem razão. Será? Vamos ver! ERA 
UMA VEZ UMA MENINA LINDA, LINDA... (ela continua a ler e descrever como era a 

menina). AINDA POR CIMA A MÃE GOSTAVA DE FAZER TRANCINHAS NO CABELO 

DELA E ENFEITAR COM LAÇO DE FITA COLORIDA. ELA FICAVA PARECENDO UMA 
PRINCESA DAS TERRAS DA ÁFRICA OU UMA FADA DO REINO DO LUAR. 

 Prof.ª: Olha gente, que linda ela ficou! Olhem a figura... (todos ficam curiosos). Vejam como ela 

tava antes e como tá aqui nessa imagem com o trabalho no cabelo, cheia de lacinhos. (continua a 

ler). DO LADO DA CASA DELA, MORAVA UM COELHINHO BRANCO, ED ORELHAS 
COR DE ROSA, OLHOS VERMELHOS, FUCINHO NERVOSO [...] O COELHO ACHAVA 

A MENINA A PESSOA MAISS LINDA QUE ELE TINHA VISTO EM TODA A VIDA 

DELE. E PENSAVA: HÁ... QUANDO EU CASAR, QUERO TER UMA FILHA PRETINHA E 
LINDA QUE NEM ELA.  

Prof.ª: Olha gente! O coelhinho admirava a beleza dessa menina. Por que, heim? 

Criança 6: porque ela era bonita e a mãe dela cuidava muito bem dela. Ela vivia enfeitada! 

Criança 8: Por isso, tia, o livro é: A MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA! 
Prof.ª: Será? Acho que sim, ne?  

Crianças: É... ( a professora continua a ler). 

Prof.ª: [...] POR ISSO, UM DIA ELE (coelho) FOI NA CASA DA MENINA E PERGUNTOU 
ASSIM: MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA QUAL É O SEU SEGREDO PARA SER 

ASSIM?  

Prof.ª: Qual era minha gente o segredo? Qual era o segredo dela ser tão bonita? 
Criança 4: porque a mãe dela arrumava ela! 

Prof.ª: sim... Mas vejam: (continua a ler) A MENINA NÃO SABIA, MAS INVENTOU. HÁ, É 

PORQUE EU CAI NA TINTA PRETA QUANDO ERA PEQUENA. Ai, minha gente... Não deu 

outra! O que vocês acham que o coelhinho fez?  
Criança 10: Acho que ele cai também, ne? Porque ele queria ficar igual a ela! 

Prof.ª: Será? Vamos ver. Deixa eu ler... (continua a leitura)  

(9ª Observação, Professora 2C). 

 

 Depois da leitura e exploração da temática do texto, a Professora 2C propôs a 

resolução de exercícios em uma ficha de compreensão de leitura contendo questões de 

localização de informações e inferência. Nessa turma, também foram desenvolvidas 

atividades de compreensão com base em textos de livros didáticos trazidos pela docente de 

outros espaços educativos.  

 
Prof.ª: Agora como vocês foram muito sabidos, leiam pra mim o número cinco. O que é que tem 

escrito.  

Crianças: Assinale as frases que completam o texto.  



168 

 

 

Prof.ª: Leiam o texto. Peraí. Todo texto, ele tem o quê? 

Criança 2: Título.  

Prof.ª: Título. Tia quer que leia baixo pra que todos leiam. 

(As crianças leem o texto: Paulo o sapeca)  
Prof.ª: Agora eu vou ler sozinha pra vocês me dizerem qual dessas frases que vão completar o 

texto de forma adequada.  

(A professora faz a leitura) 
Prof.ª: A. O que ele era aí? Ele era obediente?  

Crianças: Não. 

Prof.ª: Gostava de ajudar todo mundo?  
Crianças: Não.  

Prof.ª: C. Era bem quietinho? 

Crianças: Não.  

Prof.ª: A última. Leia junto.  
Crianças: Tirava o sossego de todo mundo. 

Prof.ª: Qual é a resposta certa?  

Crianças: D.  
Prof.ª: Todo mundo botou um X na letra d? 

Crianças: Botou. 

Prof.ª: Leiam o seis.  

Crianças: A palavra “ele” faz referência a? 
Prof.ª: Se refere... No texto tem assim ó: “Era uma vez Paulo, um menino muito danado, ele 

gostava de esconder...” Quando a gente diz “ele” a gente tá se referindo a quem? 

Crianças: Paulo.  
Prof.ª: A Paulo. Parabéns. Onde é que tá escrito a palavra “Paulo”?  

Crianças: No A. PAU LO.  

Prof.ª: Pronto. Agora pode pintar, botem seus nomes e guardem a tarefa com vocês.  
 (3ª Observação, Professora 2C). 

 

 Nessa atividade proposta pela Professora 2C percebemos que foram exploradas as 

habilidades de inferir informações e relacionar partes do texto. Estas duas habilidades 

apresentam grau de dificuldade elevado, de acordo com o documento da Provinha Brasil 

(BRASIL, 2009d) que avalia essas habilidades no começo e final do 2º ano do Ensino 

Fundamental.  Por fim, a Professora 3C também explorou várias estratégias de leitura. Em um 

trecho da 6ª aula observada, no qual a professora trabalhou com o gênero reportagem no livro 

didático
41

 adotado pela rede municipal do Recife, ela explorou a relação entre o texto verbal e 

não verbal e faz a antecipação do assunto do texto a ser lido pela exploração da imagem da 

capa. 

 
Prof.ª: [...] Ó, a gente vai ver esse texto, que continua falando sobre amizade, né? Esse faz parte 

daquele capítulo... mais um texto pra falar daquele capítulo da amizade. Certo? Antes de começar a 

ler o texto, eu quero que você (refere-se a criança 1), me diga o que é que tá vendo aqui? O que é 
que tá vendo aqui?(mostra a figura). 

Criança 1: É criança na panela. 

Prof.ª: Na panela? E aqui o que é que tá vendo? 

                                                
41 VASCONCELOS, A. Aprender Juntos – português, 3º ano: ensino fundamental. 2 ed. São Paulo: Edições 

SM, 2008. 
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Criança 1: Esse aqui tá com a panela na cabeça, esse aqui tá com uma e esse aqui tá com outra. 

Prof.ª: É? Por que será... Me expliquem aí, por que será que todas as crianças têm uma panela junto? 

Esse tem uma panela, esse tem uma panela... 

Criança 2: Porque é o menino maluquinho. 
Criança 3: Tá fazendo um grupinho. 

Prof.ª: Grupinho? Um tá dizendo do grupinho, outro tá lembrando da história do maluquinho... 

Vamos ver o que é?! Como é? Leia pra mim o título. 
Criança 2: O grupinho do menino maluquinho. 

Prof.ª: Como é? Leia pra mim, o título. E é grupinho que tem aí é? 

Crianças: Clubinho. 
Prof.ª: Clubinho com os amigos. Isso...  

(6ª observação, Professora 3C) 

 

Logo em seguida, a turma fez a leitura de forma compartilhada. As crianças que ainda 

não sabiam ler convencionalmente acompanharam a leitura, ora observando a imagem ora 

solicitando à professora que dissesse “onde estavam no texto”. Após a leitura compartilhada, a 

Professora 3C fez nova leitura e conduziu a resolução das atividades propostas pelo livro, 

explorando algumas estratégias de leitura. 

 

Prof.ª: Agora eu vou fazer o seguinte, agora a gente vai repetir o texto. Dessa vez quem vai ler sou 
eu, acompanha aí. Vocês leram muito baixo, o colega não conseguiu acompanhar... vamos... (realiza 

a leitura do texto) Ainda fala assim ó, DA ESQUERDA PARA DIREITA OS MENINOS LUCAS,7; 

MATEUS,8; ACIMA PEDRO VINÍCIUS,8. (boxe ao lado da reportagem). 

Criança 3: Aí tem um negócio verde em cima. 
Prof.ª: Tem um negocinho verde. Uma caixa de texto falando sobre o quê? 

Crianças: Psicopedagoga. 

Prof.ª: Psicopedagoga. Vocês sabem o que é? 
Crianças: Não. 

Prof.ª: Lê aí. Que tá dizendo. 

Criança 5: Profissional que ajuda crianças e pré-adolescentes com problemas. 

Prof.ª: Tem gente que tem dificuldade de aprender pode fazer um trabalho com psicopedagoga, 
agora eu vou perguntar a (cita criança em nível inicial de escrita) de onde foi tirado esse texto aí?  

Criança 5: Suplemento infantil do jornal folha de São Paulo. Dezenove do três de dois mil e sete.  

Prof.ª: Folhinha. Tá falando que é um Suplemento infantil do jornal... da folha de São Paulo. Do 
jornal essa reportagem. Tá certo? Aí, agora a gente vai virar a página pra fazer as atividades, agora 

antes das atividades, vou perguntar uma coisa a (cita criança em nível inicial de escrita), o texto fala 

sobre o quê? 
Crianças: Menino maluquinho. Do grupinho de amigos. 

Prof.ª: Olhe, eu li o texto do começo ao fim e em momento nenhum eu vi falar do menino 

maluquinho. Você escutou? 

Crianças: Não!  
Prof.ª: Não.  

Criança 7: Eu num escutei não.  

criança 5: Do grupinho.  
Prof.ª: Ah, tá falando de grupos de amigos, agora vamos passar pra página cento e sessenta e oito. 

Primeiro quesito tá perguntando assim ó, então você descobriu o que é uma panelinha?  

Criança 6: Panelinha é um grupo. 
Prof.ª: Muito bem, panelinha é grupo. Aí tá perguntando outra coisa: Você faz parte de alguma 

panelinha? 

Crianças: Faz. 
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Prof.ª: Eu vou botar assim, panelinha... Panelinha é um grupo, e aí vocês continuam, colocando se 

fazem parte de uma panelinha ou não... Sim ou não. Ok?  

Criança 9: Resposta pessoal. 

Prof.ª: Muito bem! (Risos). O segundo quesito: Observe... observe os textos ao lado das fotografias 
das crianças. Aí tem aí os quadros. Leiam pra mim aí todo mundo junto.  

Criança 9: Da esquerda para a direita as amigas... 

Prof.ª: E no outro quadro tá falando o quê, leia o que tem no outro quadrinho.  
(A criança lê) 

Prof.ª: Na letra A pergunta assim: Por que estes textos foram colocados ao lado da fotografia?  

Criança 9: Para ver e se lembrar do texto. (a professora continua a explorar a compreensão do texto).  

(6ª observação, Professora 3C) 

 

Podemos verificar na condução das três situações em que foram exploradas as 

estratégias de leitura o respeito a algumas condições básicas para que o processo de ensino e 

aprendizagem se efetive, dentre elas: a crença na aprendizagem da criança, o respeito ao ritmo 

e à motivação para a aprendizagem, o reconhecimento aos conhecimentos prévios, dentre 

outras. Nesse sentido, salientamos que há, nas turmas investigadas, uma instância afetiva e 

crítica (SANTIAGO, 2006b) que se materializa taticamente na condução didática e 

pedagógica do processo de alfabetização por meio dos diversos dispositivos (CHARTIER, 

2007) e intervenções construídas (GOIGOUX, 2002) pelas professoras no seu processo de 

formação e exercício da profissão (FERREIRA, 2005a).  

Em relação ao ensino das competências necessárias à capacidade de leitura autônoma 

pelas crianças, percebemos que nos textos de programas oficiais (BRASIL, 2008c) há a 

orientação para que apenas no 2º ano seja feito um trabalho sistemático quanto à leitura de 

palavras. No entanto, a professora do 1C já desenvolvia desde o 1º semestre uma sequência de 

atividades regulares de ensino da leitura com foco na codificação/decodificação/compreensão 

de palavras bem como promovia situações de exploração sobre o contexto de produção dos 

textos trabalhados, refletindo sobre as características dos mesmos e explorando oralmente 

algumas das estratégias de leitura, buscando promover o alfabetizar letrando (SOARES, 

2003a).  

Por sua vez, no 2º ano/EC, percebemos uma continuidade desta atividade, focando o 

trabalho mais na compreensão dos textos lidos paralelo a um trabalho sistemático da fluência 

de leitura, ações apontadas nos textos de Programas Oficiais como características do 2º ano do 

1º ciclo (BRASIL, 2008c). Por fim, a Professora 3C além de aprofundar todas as capacidades 

exploradas pelas outras professoras dos anos anteriores ampliava as oportunidades de 

compreensão de textos pelas crianças por meio de variadas estratégias de leitura antes, 

durante e depois dos textos lidos, estando em consonância com as orientações contidas no 

referido programa quando enfatiza ser o 3º ano o espaço de sistematização e consolidação da 
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capacidade de compreensão de textos (BRASIL, 2008c). Contudo, salientamos que a 

professora 3C precisou promover em paralelo ao trabalho de sistematização e consolidação da 

leitura um trabalho inicial de reconhecimento global das palavras, decodificação/codificação, 

pois havia um percentual de crianças no 3º ano que não estavam alfabetizadas e fez-se 

necessária essa intervenção/ensino diferenciado.  

 No geral, percebemos uma intenção nas docentes para que as crianças desenvolvessem 

atitudes e disposições favoráveis à leitura. Percebemos, portanto, que elas buscavam construir 

suas práticas de ensino da leitura com base no que já dominavam e que possuíam valor de uso 

no dia a dia (CHARTIER, 2007). Nesse sentido, cada professora apresentou esquemas 

profissionais próprios e faziam ajustes na condução das atividades e na forma de intervenção 

de acordo com a necessidade didática e pedagógica da situação vivenciada (GOIGOUX, 

2002). 

 O fato de todas as professoras terem se preocupado com a capacidade de decifração de 

cada criança pode ter favorecido a que todas as turmas terminassem o ano letivo com altos 

índices de acertos em relação à capacidade de ler palavras e frases na diagnose aplicada, 

conforme identificado em nossos resultados. Quanto à construção das competências de 

compreensão, em relação à leitura de textos, apesar de todas as turmas apresentarem bons 

resultados no perfil final, respeitando-se as devidas limitações de cada ano, os índices obtidos 

por estas turmas indicaram uma progressão nas aprendizagens apenas entre o 1º e 2º anos, não 

sendo observada diferença significativa entre o 2º e o 3º anos. Este dado indica que, 

possivelmente, as professoras 2C e 3C atuaram a fim de sistematizar e consolidar os 

conhecimentos sobre a leitura e compreensão de texto (BRASIL, 2008c). 

 

3.4.2.2 Exploração do eixo da análise linguística pelas professoras da Escola Ciclada 

 

Em relação ao eixo da análise linguística, as atividades desenvolvidas pelas 

professoras do 1º ano/EC, do 2º ano/EC e do 3º ano/EC estão agrupadas em três categorias de 

acordo com a frequência de atividades desenvolvidas ao longo dos dias observados: (i) 

atividades de apropriação da escrita alfabética e reflexão fonológica, (ii) exploração da 

norma ortográfica e (iii) outras atividades de análise linguística.  
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Tabela 20 - Atividades do eixo da análise linguística da Escola Ciclada (%) 

Categorias 
Frequência observada 

1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

Atividades de Apropriação da Escrita 

Alfabética e Reflexão Fonológica 
76,6 55,3 41,2 

Atividade de exploração da norma ortográfica 3,6 11,5 15,6 

Outras atividades de análise linguística  19,6 33,2 43,2 

Total Geral 100,0 100,0 100,0 

 

Pela análise da Tabela 20, percebemos que ocorreu, do 1º ao 3º ano, um decréscimo na 

frequência das atividades de apropriação da escrita e reflexão fonológica, apesar de termos 

uma boa frequência de atividades de alfabetização, nas turmas de 2º e 3º anos, provavelmente 

pelo fato de ainda haver crianças em fase de apropriação da escrita nestas turmas. Em relação 

à exploração da norma ortográfica e a outras atividades de análise linguística envolvendo 

elementos textuais, sintéticos e morfogramaticais, percebemos que ocorreu um aumento de 

atividades do 1º ao 3º, vindo a ocorrer uma progressão entre os anos do ciclo de alfabetização. 

Cada categoria da Tabela 20 foi desmembrada em subcategorias e, em cada uma delas, 

contabilizamos a frequência de atividades propostas visando observar a progressão das 

mesmas entre os anos. As Tabelas 21, 22 e 23 especificam os resultados das três turmas na 

Escola Ciclada. No que se refere às atividades relacionadas à apropriação da escrita 

alfabética e à reflexão fonológica, os resultados estão postos na Tabela 21. 

 

Tabela 21 - Atividades do eixo da análise linguística propostas pelas Professoras da 

Escola Ciclada – Categoria Atividades de Apropriação da Escrita Alfabética e Reflexão 

Fonológica (%) 
 

 

 

Subcategorias de análise 

Frequência observada nas subcategorias 

1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

Explora as letras do alfabeto 10,3 6,5 5,0 

Explora as diferentes estruturas silábicas 8,4 6,0 5,0 

Promove a reflexão entre unidades sonoras das 

palavras e suas correspondentes na escrita 
32,3 22,7 16,2 

Promove a leitura de palavras  9,8 4,3 3,2 

Promove a leitura de frases/sentenças 2,3 2,7 1,4 

Promove a escrita de palavras 8,4 7,6 6,8 

Promove a escrita de frases/sentenças 5,3 5,5 3,6 

Total de frequência na categoria 76,6 55,3 41,2 

 

De acordo com essa tabela, em relação à quantidade de atividades propostas, as 

professoras 1C e 2C priorizaram as que envolviam reflexão entre unidades sonoras e suas 

correspondentes na escrita, embora a professora 3C realizasse em menor quantidade outras 
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atividades de apropriação da escrita e reflexão fonológica se comparada à professora 1C, 

provavelmente pelo fato de sua turma ter iniciado o ano letivo com grande índice de crianças 

na hipótese alfabética (59,9%). Por fim, a professora 3C, apesar de estar em uma turma com 

80% das crianças alfabéticas no início do ano, ainda desenvolveu um razoável quantitativo de 

atividades que visavam à apropriação da escrita e à reflexão fonológica (41,2%) com a 

finalidade de atender àqueles que ainda não tinham se alfabetizado.  

A professora 1C desenvolveu uma sequência de atividades, a cada dia observado, 

envolvendo atividades de apropriação da escrita alfabética tanto coletivas como individuais, 

que contemplavam o trabalho com diferentes unidades das palavras (letra, sílabas, rimas). A 

diferença principal entre a professora 1C e as professoras 2C e 3C é que enquanto a 

professora 1C explorava essas atividades em uma sequência de atividades visando à 

apropriação da escrita pelas crianças, as demais professoras visavam à sistematização dos 

conhecimentos já construídos sobre a escrita e buscavam dar oportunidade aos que não tinham 

construído ainda tais conhecimentos para que o fizessem. Estas atividades, geralmente, eram 

coletivas (1º ano/EC) e/ou individuais (2º ano/EC); porém, na sua maioria, não eram 

organizadas sob a forma de sequência de atividades. Nesse sentido, Ferreira e Leal (2006), 

Morais e Albuquerque (2005) e Morais (2004) apontaram que, nos anos iniciais de 

escolaridade, é preciso priorizar a capacidade de apropriação da escrita alfabética por meio de 

atividades sistematizadas, respeitando a heterogeneidade da turma.  

Em relação à subcategoria que envolvia “conhecer as letras do alfabeto”, a professora 

1C explorou com maior frequência em relação às professoras 2C e 3C as atividades de 

nomear as letras e explorar a ordem alfabética. Diariamente ela solicitava que as crianças 

identificassem as letras, seus nomes e a sua ordem no alfabeto ilustrado em destaque da sala 

que tinha, para cada letra, uma gravura e seu respectivo nome. A professora 2C, após ter 

trabalhado uma parlenda em letra de imprensa maiúscula, solicitou que os alunos a copiassem 

com a letra cursiva. Quando questionada sobre o porquê da solicitação, ela enfatizou que era 

necessário que as crianças, no segundo ano, dominassem todos os formatos das letras para 

poder ler com autonomia no terceiro ano e para isso trabalhou os vários tipos de letras. 

 

São essas três crianças (apontou para alunos com muita dificuldade) que assim... tavam num ponto 

de você ter de trabalhar aqui no segundo ano as letras cursivas. Crianças que não reconheciam nem o 

nome completo em cursiva, escreviam mecânico, mecanicamente em imprensa. Hoje, eles tão 

reconhecendo as duas. As duas. Imprensa maiúscula, imprensa minúscula e essa é cursiva. E a de 
forma, que é aquela de jornal, revista. Aí agora eu comecei... com essa (mostra a imprensa 

minúscula), mas e é por isso que eles ainda tão com essa dificuldade no J... porque parece com o I. 

Eles tão começando a... a perceber a diferença. Então eu tô sempre trabalhando três letras. Sabe? 
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Tento explicar... letra maiúscula, letra minúscula, não deve misturar, pra que eles tenham essa 

vivência, pra que eles reconheçam, né? Porque na vida eles vão encontrar. Eu ainda tô sentindo a 

necessidade no J. E também no que é sílaba, o que é letra, o que é frase... eu quero que eles tenham 

isso claro no próximo... período (referindo-se ao 3º ano). No próximo vai cobrar muita leitura. Muito 
parágrafo... pelo menos é o que eu acho. 

(12ª observação, Minientrevista, Professora 2C) 

 

Na atividade que explorava as “diferentes estruturas silábicas” a maior frequência se 

deu na formação das sílabas simples (VC) e complexas (CVC, CCV, dentre outras) por meio 

da comparação das semelhanças e diferenças entre elas, também sendo realizadas operações 

que estimulavam as crianças a perceberem a diversidade de combinações nas sílabas que 

compõem as palavras, sendo observada também uma progressão inversamente proporcional 

entre as turmas de 1º ao 3º anos. A Professora 1C sempre instigava as crianças a ‘pensarem 

em como se escreve’ cada sílaba e as letras que as compunham, conforme exemplo a seguir.  

 

Prof.ª: CAR... CAR, NEI, RO e agora eu quero saber quem é sabidão aqui e observador, quem é 

o observador? Quem é que sabe qual é a do primeiro pedacinho da palavra “cachorro” e da 
palavra “carneiro”? qual a diferença entre eles? 

Criança 1: Eu sei H, O. 

Prof.ª: Não. Eu falo o primeiro pedacinho... 

Criança 4: CA e o R. Depois vem o C de novo... 
Prof.ª: Como é? 

Criança 3: Eu sei tia... 

Prof.ª: Qual é a diferença entre esse...? 
Criança 2: Por causa do R. 

Criança 4: Por causa do R e do H. 

Prof.ª: Por causa do R, o primeiro pedacinho de “cachorro” é só esse num é isso? E de “carneiro” 
é só esse, não é isso? Por isso que quando a gente vai falar “carneiro”, a gente fala CAR, CAR. 

Porque tem o quê, a letrinha? 

Crianças: R. 

Prof.ª: R. Depois do CA. 
Criança 2: E ela arranha... a letra R arranha quando a gente fala! 

(2ª observação, Professora 1C) 

 

 A subcategoria mais explorada pela docente do 1º ano/EC foi a que possibilitou 

“analisar relações entre unidades sonoras de palavras e suas correspondentes na escrita”; ou 

seja, várias habilidades foram exploradas diariamente estimulando as crianças a pensarem 

sobre os pedaços sonoros das palavras e suas correspondências escritas com base em 

operações como identificação, formação, comparação, produção, segmentação, composição e 

decomposição ao nível das letras, das sílabas, das palavras. É interessante percebermos que a 

professora explorava essas relações por meio de atividades organizadas na forma de fichas, 

durante a leitura de livros literários, nas atividades do caderno de classe e de casa, bem como 
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no livro didático por meio de uma sequência de atividades que contemplasse os diversos 

eixos.  

Nessas atividades, a interação entre a professora e as crianças no processo de 

apropriação da escrita alfabética era intensa, pois o grupo de crianças tinha várias hipóteses 

sobre a escrita de palavras, porém a professora os instigava a pensar constantemente sobre 

outras formas de grafar as palavras. Compreendemos que esse tipo de intervenção 

possibilitaria uma reflexão por parte da criança sobre a construção das palavras e uma maior 

aproximação das propriedades do sistema de escrita alfabética. Esse procedimento também 

era feito individualmente quando as crianças a procuravam ao birô.  

 No trecho selecionado da 3ª observação de aula, na condução da atividade do livro 

didático podemos perceber essa ênfase. Inicialmente, a Professora 1C informou que a 

atividade iria explorar a palavra LEÃO (eles estavam trabalhando com um projeto sobre a 

África) e solicitou que identificassem qual era a letra no início da página. Após as crianças 

responderem, começou a explorar cada uma das questões. Inicialmente, pediu que colocassem 

o dedo em cima da primeira palavra do texto e começou a ler coletivamente. À medida que 

liam, ela acompanhou a marcação das palavras. Depois, ela leu de novo a quadrinha e pediu 

que circulassem a palavra leão no texto. As crianças apontaram várias palavras e ela repetiu a 

palavra várias vezes, marcando bem as sílabas, explorando qual letra começava, qual sílaba 

iniciava, como terminava, quais letras formavam as sílabas, dentre outras considerações, 

conforme apresentado no trecho a seguir. 

 

Criança 1: tia, a palavra leão tem 4 pedacinhos.  
Prof. ª: gente, ela disse que a palavra leão tem 4 pedacinhos. Ela tá querendo dizer o quê?  

Criança2: que tem 4 letras. 

Prof. ª: E pedacinhos, quantos tem? 
Criança 3: dois pedaços e quatro letras.  

Prof. ª: ótimo! (ela coloca ao lado da palavra a quantidade de letras e sílabas). Então, são 2 

pedaços e 4 letras.  
Em seguida, ela lê o segundo quesito e faz as perguntas de interpretação de texto que estão na 

página 60. Após, ela acrescenta outras questões: 

Prof. ª: Por que o leão tem de ficar na jaula? 

Criança 1: porque a gente precisa ficar protegido. Se não, ele come a gente. 
Prof. ª: e por que os domésticos ficam soltos? 

Criança 3: porque eles nos conhecem. Quando o animal não conhece a gente fica preso. 

Prof. ª: sim, mas o leão, mesmo conhecendo o dono pode atacá-lo. por quê? 
Criança 4: porque eles são fortes e bravos. 

Após essa atividade, ela explora o quesito que trata das rimas. Ela lê de novo a quadrinha, 

enfatizando as rimas e pede que identifiquem.  

Criança 6: leão rima com jantar! 
Prof. ª: E é? Vou ler de novo.. vejam (faz nova leitura)  

Criança 8: tia, rima com brincar. 
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Prof. ª: Pessoal, vocês não estão ouvindo... vou colocar o texto no quadro (escreve o texto).  

Criança 9: jantar rima com leão.  

Prof. ª: pessoal, vejam... (ela lê de novo a quadrinha). Quais palavras rimam, que se combinam, 

que terminam igual? 
(as crianças não conseguem identificar)  

Prof. ª: Vejam, quais letras terminam JANTAR? palavras terminam com as mesmas letrinhas?  

Crianças: T, A, R. 
Prof. ª: Vejam, qual dessas outras palavras também terminam com o AR de JANTAR? 

Crianças: brincar! 

Prof. ª: muito bem! Vejam: brincAR e jantAR. Terminam em AR! Agora, eu vou apenas ler o 
enunciado e explicar a atividade e vocês vão fazer sozinhos.  

(3ª observação, Professora 1C, Livro didático de Língua Portuguesa, ativ. 60-62). 

    

   Na análise dessa aula, identificamos que a docente também explorou as palavras que 

rimam e pediu que localizassem as palavras “jantar” e “brincar”, explorando as letras que as 

compunham e enfocando o uso de G/J. A seguir, escreveu no quadro as palavras localizadas, 

marcando as suas sílabas e explorando com as crianças quantas sílabas e letras cada uma delas 

tem. Após a leitura, explorou oralmente algumas das palavras e pediu que sozinhos 

completassem as palavras com as sílabas e copiassem. Quando todos acabaram de resolver 

essa questão, ela pediu que lessem as frases (da próxima questão) e separassem os nomes dos 

animais (masculino e feminino). Uma das crianças observou que entre as palavras “leitão” e 

“leitoa” havia apenas a troca na ordem das letras A e O e um til em uma delas. Contudo, não 

ocorreu exploração por parte da docente dessa observação infantil. 

Na próxima questão, para realizar a escrita do nome de um colega que começava com 

a letra L, as crianças buscaram apoio na lista de nomes das crianças da turma que se 

encontrava afixada na parede. Por fim, todos fizeram a cruzadinha, tentando formar as 

palavras sozinhos. Nesse momento, ela ficou ao birô ajudando aos que possuíam maior 

dificuldade, solicitando que pensassem em qual letra deveriam colocar, pedindo que relessem 

e corrigissem o que escreveram e identificassem a letra que queriam observando o alfabeto 

exposto na parede. Algumas crianças trocavam ideias entre si sobre a escrita das palavras. 

Nessa turma de 1º ano/EC, essas atividades foram realizadas de forma coletiva na 

maior parte das situações. Em apenas um dia (11ª observação) ela propôs atividade 

diferenciada e em outro (6ª observação) que a atividade de correção do livro didático de 

Português fosse feita em dupla. Na 11ª observação, a professora informou que formariam dois 

grupos para resolução das atividades: grupo A (os silábico-alfabéticos e alfabéticos) e grupo B 

(alfabéticos). Ela colocou duas atividades no quadro, dividindo-o ao meio. As atividades 

foram: Grupo A (formação de frases a partir de palavras dadas) e grupo B (escrita de nomes 

em cruzadinha horizontal a partir de figuras).  
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Percebemos uma mudança de postura do início do ano, pois ela tinha afirmado, na 2ª 

aula observada, que não tinha condições de fazer atividades diferenciadas. Provavelmente, ela 

mudou a postura diante da constante dificuldade que as crianças em níveis mais iniciais 

apresentavam quando as atividades eram para serem copiadas do quadro. Quando questionada 

sobre o porquê de ter feito uma atividade diferenciada, ela disse que, como já tinham feito 

muita tarefa, queria direcionar a atividade para dar rapidez à execução da atividade.  

Além das atividades apresentadas, a Professora 1C propôs diversas atividades que 

exploravam habilidades voltadas para a comparação entre as sílabas e suas correspondências 

sonoras. Durante as atividades de leitura, de escrita do cabeçalho, da correção das tarefas de 

casa e de classe, a professora explorou oralmente essa habilidade. No momento de escrita do 

cabeçalho, após escrever as palavras “setembro” e “segunda-feira”, perguntou: 

 

Prof. ª: O que tem de parecido nessas duas palavras? 

Criança 1: o SE. 

Prof. ª: Pois é. Muito bem! Uma delas é “setembro” e a outra é? 
Criança 2: “segunda-feira”.  

Prof. ª: Muito bem, vamos escrever essas duas palavras no caderno no cabeçalho.  

 (9ª observação, Professora 1C) 

 

Ainda nessa subcategoria, foram observadas atividades de exploração da identificação 

de rimas e aliterações, produção de rimas e aliterações, contagem de sílabas orais, dentre 

outras. Segundo Freitas (2004), é fundamental que as crianças participem desse tipo de 

atividades e sejam solicitadas a identificar e produzir segmentos sonoros como rimas e 

aliterações, quer oralmente ou de forma escrita, pois estariam realizando análises fonológicas. 

Leite (2006) também defende que a decomposição silábica poderia exercer um importante 

papel na sequência do desenvolvimento da escrita. Além disso, Morais (2003) afirma que a 

criança precisaria elaborar e confrontar hipóteses sobre a escrita de palavras e desenvolver 

capacidades de reflexão fonológica.  

Por fim, percebemos frequência, aprofundamento e variedade em atividades, 

principalmente naquelas relacionadas à apropriação da escrita alfabética e à análise 

fonológica, o que nos levou a considerar a prática da professora 1C como “prática regular de 

ensino do SNA”. Acreditamos que foi essa prática que possibilitou um ótimo desempenho das 

crianças do 1º ano/EC, no final do ano letivo, quanto ao avanço em suas construções sobre o 

SNA.  

Da mesma forma que a professora 1C, a professora 2C também propôs várias 

atividades ao seu grupo na subcategoria “analisar as relações entre unidades sonoras de 
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palavras e suas correspondentes na escrita” por meio de: identificação de letras e sílabas na 

palavra em situações variadas, identificação, comparação do tamanho das palavras, 

identificação e produção de rimas, contagem e separação de letras e sílabas da palavra, 

formação de palavras coletivamente e segmentação oral/escrita de sílabas. Segue trecho da 

aula em que ela trabalhou algumas dessas habilidades. 

 

Prof.ª: Agora olha só. Agora a gente vai conversar sobre a música. (Os alunos falam ao mesmo 

tempo) Olha só. Essa música, ela está escrita em verso, cada linhazinha dessa aqui ó. É um verso 
da música. Eu quero que vocês identifiquem pra mim nessa música, em que verso está a palavrinha 

que está rimando, termina com o mesmo som de “solidão”.  

Criança 5: Coração. 
Prof.ª: Muito bem! Coração. Então, solidão rimou com coração. Agora deixa eu pedir uma coisa a 

cada um. Primeiro sem falar, só na mente, só vai pensar. [...] Eu quero que cada um agora pense 

em uma palavrinha que também termine como “solidão” como “coração”. Pensar, não é pra falar.  

Criança 4: É pra botar aonde?  
Prof.ª: É só pra pensar e se o coleguinha disser a palavra que você estava pensando, eu espero pra 

ver se você consegue outra. Combinado?  

Crianças: Combinado. 
Prof.ª: Pensa na palavrinha. Mas só é pra me dizer quando eu chamar você. (chama uma aluna com 

dificuldade- criança 3), você sabe uma palavrinha que termine igual a coração, solidão?  

Criança 2: Eu sei! 
Prof.ª: (repete o nome da aluna- criança 3)!  

Criança 3: Pão. 

Prof.ª: “Pão”. Ela acertou?  

Crianças: Acertou. 
Prof.ª: Palmas para (aluna 3). Tia vai escrever aqui ó. Vamos ver se todo mundo aqui sabe escrever 

“pão”. Quem pode me ajudar?  

Crianças: Eu!  
Prof.ª: Qual é a primeira letra? 

Crianças: “P”. 

Prof.ª: “P”. 

Crianças: “A”.  
Prof.ª: “A”. 

Crianças: “O”. 

Prof.ª: “O”. 
Crianças: Til. 

Prof.ª: O til! Muito bem! “Pão”. 

Criança 2: Eu sei tia! Eu sei! 
Prof.ª: Calma! (aluno 2), eu quero que você me diga outra palavrinha que termine como solidão, 

coração... Que termina com ÃO. Agora não pode ser nenhuma das três. Vamos tentar?  

Criança 7: Eu sei! Eu sei dois! Macacão. 

(ela continua a chamar cada criança e solicitar que digam nova palavra). 
Prof.ª: Agora (cita uma criança 10), na segunda linha, no segundo verso, escolha uma palavrinha 

pra mim.  

Criança 10: “Solidão”.  
Prof.ª: Solidão. Nós vamos agora bater palmas pra gente perceber quantas sílabas formam essa 

palavrinha. Quantas sílabas? 

crianças: SO, LI, DÃO. Três.  
Prof.ª: Para escrever a palavra “Solidão” quantas letrinhas eu tenho que ter?  

Criança 16: Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... 

Criança 5: Sete!  
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Prof.ª: Vamo contar de novo.  

Crianças: Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 

Prof.ª: Sete. Vamo lá! Na terceira linha, (cita uma criança 14), nesse terceiro versinho aqui, 

escolhe uma palavrinha pra mim.  
Criança 14: Anjo. 

Prof.ª: Anjo. Vamo bater palma?  

Crianças: Duas.   
Prof.ª: Duas o quê? 

Criança 14: Letras. 

Prof.ª: Sílabas. Letra é cada um que a gente escreve. Cada é... letra isoladamente e a sílaba é o 
sonzinho, as duas coisinhas que vai formar o som. AN, aí forma uma sílaba. JO. J, O. Formou uma 

sílaba. Agora, (cita uma criança 15), aqui na última linha ou no último versinho tire uma 

palavrinha daqui. Ô (cita a mesma criança 15), você não sabe ler, mas sabe a música, bora cantar a 

música? Você vai ver a palavra. (Eles cantam novamente) A palavra “coração”. Vamo bater 
palma?  

Crianças: CO, RA, ÇÃO.  

Prof.ª: Quantas sílabas? 
Criança 15: Três.  

Prof.ª: Novamente.  

Criança 15: CO, RA, ÇÃO.  

Prof.ª: Quantas sílabas? 
Criança 15: Três. 

Prof.ª: (cita uma criança)quantas letras eu preciso para escrever a palavra “coração”? Uma, duas, 

três, quatro, cinco, seis, sete. Quantas letras?  
Criança 15: Sete.  

Prof.ª: Qual é a palavra maior “coração” ou “anjo”?  

Criança 15: Coração.  
Prof.ª: Coração. Porque “coração” tem sete letras e na palavra “anjo” só quatro. A palavra “anjo” 

tem duas sílabas e a palavra “coração”, CO, RA, ÇÃO. Agora vamos para o caderno. Bora ver 

agora o próximo quesito.  

(1ª observação, Professora 2C) 

 

A Professora 2C explicitou que chamava apenas algumas crianças, nesses momentos 

de reflexão fonológica, para dar maior assistência a quem “está precisando mais desse 

processo alfabético, eu faço primeiro uma exploração com eles, começo com eles” (trecho da 

minientrevista, 1ª observação, Professora 2C). Ela propunha atividades coletivas e dava 

atenção diferenciada aos que estavam em hipóteses iniciais de escrita, organizando 

pedagogicamente a turma. Isto se configurava como um dos seus esquemas profissionais 

(GOIGOUX, 2002).  

Nesse sentido, cada professora tinha uma frequência e especificidade ao desenvolver 

essa atividade na sua turma: no 1º ano/EC, eram propostas atividades coletivas e regulares; no 

2º ano/EC eram atividades coletivas no começo do ano e individuais no 2º semestre, não 

sendo tão regulares; no 3º ano/EC, eram atividades em ficha apenas para as crianças do grupo 

A e foram aplicadas durante todo o ano letivo, durante os momentos de atividades 

diferenciadas que ocorriam na segunda-feira e na quarta-feira, e nas atividades de casa.  
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Um ponto em comum nas práticas das três professoras é que todas solicitavam, 

durante a correção da tarefa de casa/classe, que as crianças em níveis iniciais de apropriação 

da escrita fossem ao quadro ou respondessem como se escreviam/liam as 

palavras/frases/textos em destaque além de explorarem os aspectos relativos ao gênero em 

questão. Esse procedimento caracteriza o métier das docentes investigadas como um 

compromisso com o ato de alfabetizar (SOARES, 2003a, 2003b; MORAIS, 2005).  

Em relação às subcategorias “ler palavras, frases/sentenças” foram propostas algumas 

situações em que as crianças constantemente eram incentivadas a ler palavras e frases ao 

longo de todas as atividades nas três turmas observadas, tendo uma maior incidência nessa 

subcategoria na turma do 1º ano/EC. A professora 1C realizou atividades que envolviam a 

leitura de palavras estáveis tais como a leitura da agenda e o ditado de palavras. As crianças 

do 1º ano/EC pareciam ter familiaridade com esse tipo de atividade, realizando-a sem 

dificuldades. Segue trecho de aula em que foi realizada essa atividade.  

 

Prof. ª: Agora vamos ouvir a explicação da tarefa, olha pra tia ... A tarefinha diz assim: circule só 

os nomes dos animais que aparecem na história, depois desenhe. Então o que é que tia vai fazer, 
tia vai dizer, vai ler os nomes dos animais, de alguns animais e vocês vão... vão procurar o nome 

que tia vai dizer, nessa lista de nomes aqui ó, não tem uma lista de nomes? 

Crianças: Tem. 
Prof. ª: É uma lista de nomes de? 

Crianças: Animais. 

Prof. ª: E vocês vão procurar esses nomes aí. Tá certo? Então vamos lá, antes de vocês 
preencherem, preencherem com o nome, a data de hoje, a gente vai logo fazer certo? Primeira 

palavra, eu quero que vocês procurem agora a palavrinha RA,TO, RA,TO... 

Criança 4: O O, né tia? 

Prof. ª: RA, TO.  
Criança 4: O A, né tia? 

Prof. ª:Quem achar circula. Circula e põe a mão em cima.  

Criança 2: Eu num sei tia, porque eu num sei ler mais! 
Prof. ª: RA,TO, RA,TO. Olha a palavrinha “rato” tem quantos pedacinhos? 

Crianças: Dois. 

Prof. ª: RA, TO. Cuidado que tem palavra aí que começa igual a “rato”, mas não é “rato”. A 

palavra “rato” começa com que letrinha, quem sabe? 
Criança 1: R, A. 

Prof. ª: E termina com o quê? 

Criança 1: T, A.  
Prof. ª: T, A? 

Criança 1: T,O. 

Prof. ª: RA, TO. Escuta a palavra. Que já achou põe a mão em cima ou vira tarefa, é a palavra 
toda, viu! Num é só uma letrinha não. RA,TO, circula a palavra toda.  

Criança 4: R, A, T, O. (uma criança começa a dizer as letras para o outro) 

Prof. ª: Deixa ele procurar... Qual dessas palavrinhas é “rato”? (referindo-se a criança com 

dificuldade). Deixa ele procurar¹ Agora vamos lá, a segunda palavrinha, a segunda palavrinha 
agora... 

Criança 2: “Barata” tia! 

Prof. ª: Vocês vão procurar a palavrinha, eu quero a palavra toda circulada num é só uma letra 
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não! Ouviu? Procure e circule depois, “rato”. Agora vamos procurar a palavrinha GA,LO. GA. 

GA.  

Criança 2: A. 

Prof. ª: O GA de “galo” é a letrinha igual ao pedacinho da palavra... o GA de “galo” é igual ao 
GA de? 

Criança 2: Galã. 

Prof. ª: De “Galã”, de que mais?  
Criança 2: De... “galinha”. 

Criança 1: De “galo”.  

Prof. ª: GA, TO. É a mesma letra do nome de quem?  
Criança 2: GABI (nome inventado por mim para não revelar o nome da criança). 

Prof. ª: De GABI!!! Como é o nome dessa letrinha? Não é... olha presta atenção, tem outras 

letrinhas... tem outras palavrinhas aí... que começam com o GA do “galo”, mas não é “galo”. 

Olha GA, LO. O LO de “galo”... tem gente circulando outra palavrinha... Então, cuidado pra não 
circular outra palavra. Viu! GA, LO. Agora... vamos agora procurar a palavrinha BA, RA, TA. 

BA, RA, TA.  

Criança 1: O A, né? 
Prof. ª: BA, BA, antes do A, tem uma letrinha. (faz o som do B). 

Criança 1: É o B, BA. 

Prof. ª: BA, RA, TA. BA... Olha “barata” tem três pedacinhos, gente! BA, RA, TA. Três 

pedacinhos. [...]. 
Prof.ª: Aí o quê que eu quero que vocês façam agora? Vocês agora vão colocar ao lado de cada 

palavrinha o número de pedacinhos? Aliás, vamos fazer o seguinte... tia pediu pra colocar o 

número dos pedacinhos, mas não vamos colocar agora não, a gente agora vai... Tia vai separar os 
pedacinhos e vai deixar aqui. Ninguém vai fazer nada ainda... agora eu quero que vocês prestem 

atenção nos pedacinhos que cada palavra tem. A quantidade de pedacinhos. Então aqui tem 

quantos pedacinhos? 
Crianças: Dois. 

Prof.ª: A palavra “galo”? 

Crianças: Dois. 

Prof.ª: GA, LO tem dois pedacinhos. A palavra BA, RA, TA... 
Criança 1: Três, três. 

Prof.ª: Três pedacinhos, BA, RA, TA. três. CA, VA, LO... 

Criança 1: Três. 
Prof.ª: Três. CA, VA, LO, três. E a palavra “cachorro”? 

Criança 2: Três. 

Criança 3: Quatro. 

Crianças: Cinco. 
Crianças: Seis... 

Prof.ª: CA, CHOR, RO, tem quantos? 

Criança 2: Três. 
Prof.ª: Vamos ver. CA, CHOR, RO, três. CA, CHOR, RO.  

Criança 1: Bota o número. Bota o número tia! 

Prof.ª: Agora vamos ver CAR, NEI, RO tem quantos? 
Criança 2: CAR, NEI, RO, três. 

(2ª Observação, Professora 1C) 

 

No exemplo em destaque, a professora 1C desenvolveu a atividade de leitura de 

palavras utilizando-se de variadas estratégias que possibilitaram às crianças em níveis 

diferenciados identificarem as palavras ditadas. Para isso ela propôs situações para o 

reconhecimento de palavras por meio de pistas. Depois, no momento da correção, explorou 

algumas habilidades necessárias à construção da escrita alfabética, dentre elas: identificar 
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sílaba escrita de palavra, identificar o som das letras/sílabas que compõem as palavras, 

identificar palavra que começa com a letra mencionada, identificar e produzir aliteração com 

correspondência, comparar palavras com sílabas semelhantes, contar a quantidade de sílabas 

orais da palavra, segmentar oralmente as sílabas das palavras lidas, dentre outras.  

Em relação às subcategorias “escrever palavras, frases/sentenças”, as atividades que 

mobilizaram esse tipo de habilidade na criança foram a escrita de palavras: como souber; por 

meio de cópia; com base em imagens, a partir de letras e sílabas dadas; por meio de ditado 

oral; em cruzadinhas; com ajuda de um adulto. A mais frequente foi a cópia de palavras 

trabalhadas. Segundo a professora 1C, “a cópia de palavras trabalhadas proporciona a fixação 

do que foi explorado durante o dia”, sendo esta uma atividade constante. Contudo, 

entendemos que não seria a simples cópia que poderia proporcionar a aprendizagem, mas 

reconhecemos a importância do trabalho com palavras estáveis com crianças em processo de 

alfabetização, pela possibilidade que elas têm de, a partir da fixação de alguns pedaços 

gráficos, proporcionar a reflexão sobre a relação entre som e grafia, elaborando hipóteses e 

confirmando-as no momento da leitura e da escrita de outras palavras.  

No geral, em relação à categoria apropriação da escrita e reflexão fonológica, 

percebemos uma progressão das práticas de ensino quanto à frequência, ao tipo e à quantidade 

de atividades propostas às crianças. Os documentos oficiais (BRASIL, 2008c) indicam que o 

1º ano deve ser destinado à introdução do reconhecimento das sílabas, das rimas, do 

conhecimento e da diferenciação das letras e da compreensão do sistema de escrita alfabética; 

o 2º ano para sistematização e consolidação; e o 3º ano para revisão dos conhecimentos 

construídos. Nesse sentido, entendemos que o alto índice de atividades propostas pela 

Professora 3C deveu-se ao fato de sua turma ter várias crianças ainda em níveis iniciais de 

apropriação do SNA devendo construir essas competências até o final do 3º ano.  

Em relação às atividades que envolviam a categoria exploração da norma ortográfica, 

as atividades foram agrupadas na Tabela 22.  
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Tabela 22 - Atividades do eixo da análise linguística propostas pelas Professoras da 

Escola Ciclada - Categoria Atividade de exploração da norma ortográfica (%) 

 

 

Subcategorias de análise 

Frequência observada nas subcategorias 

1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

Explora as regularidades diretas 1,7 2,8 3,6 

Explora as regularidades contextuais  1,7 3,7 6,0 

Explora as regularidades morfogramaticais  0,0 2,6 5,0 

Explora as irregularidades 0,2 2,4 1,0 

Total de frequência na categoria 3,6 11,5 15,6 

 

No geral, apesar de as três professoras explorarem a norma ortográfica, o 3º ano/EC 

desenvolveu a maior quantidade de atividades em relação ao 2º e 1ºanos/EC. Nesse sentido, 

há uma progressão em relação à quantidade de atividades de ortografia propostas e também 

quanto à complexidade da norma ortográfica abordada. Contudo, nas turmas de 1º e 2º anos 

essas atividades, no geral, não envolviam a compreensão da norma, como nos exemplos a 

seguir.  

 

1º situação  
Prof.ª: E ela arranha, muito bem! CAR, NEI, RO e CA, CHOR, RO não tem ó, CA, CHOR, 

RO, CARNEI... NEI. E a palavra BUR, RO? 

Crianças: Dois. 
Prof.ª: BU, RRO. 

Crianças: Dois. 

Prof.ª: A palavra BU,RRO, a gente diz BUR, RO. A palavra “burro” tem quantos R? 

Crianças: Dois. 
Prof.ª: Se só tivesse um R a gente falaria como ‘BURO’. 

Crianças: ‘Buro’. 

Prof.ª: “cadeira” só tem um R. RA. Se tivesse dois R a gente dizia como?  
Crianças: “cadeirra”. 

Prof.ª: “cadeirra”. Então “burro” tem dois R é por isso que a gente diz “burro”, dois 

pedacinhos.  
(2ª observação, Professora 1C) 

2º situação 

 Prof.ª: Tia escolheu essa musiquinha da barata pra gente estudar o som da letrinha R que todo 

mundo já sabe... Não é? A letrinha R ela é muito travessa, traquina, danada. Ela tem mais de 
um sonzinho. Ela não só tem o sonzinho do RA de “Raíssal”. RA de “rato”. Ela também faz o 

sonzinho que é de RA na palavra BA RA TA. Quando a gente lê a palavrinha “barata”, a gente 

lê “Raquel”, a gente lê “barrata”?  
Crianças: Não. 

Prof.ª: Não. Aí olhem só, o R, ele é, às vezes, forte e às vezes... 

Crianças: Fraco! 

Prof.ª: Ele é fraco. Quando o R começa uma palavra ele é... 
Crianças: Forte. 

Prof.ª: Forte. Pode ser o R maiúsculo de nome de pessoa, que aqui na sala a gente tem a 

amiguinha que de chama: “R(nome da criança)”. E pode ser o R minúsculo, como a gente viu 
ali na figurinha, da palavra “rato”. Observem que nessas duas palavrinhas, o RA está 

começando a palavra. É a primeira sílaba. Quando eu digo Rapunzel. três sílabas. A primeira... 
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Crianças: RA.  

Prof.ª: Forte. Quando eu digo “rato”... RA TO. Duas sílabas e a primeira é RA. Forte. Agora... 

quando o R do RA está no meio da palavra ou no fim, por exemplo,...  
[...] 

Prof.ª: A RA RA. Olha só, tem três sílabas. Qual é a primeira sílaba? 

Crianças: A. 
Prof.ª: A segunda? 

Crianças: RA. 

Prof.ª: E a terceira? Vejam que o RA vai aparecer na segunda sílaba e na última. Não é? 

Quando o RA, R A aparecer no final ou no meio da palavra, ela fica mais fraca. Por isso é que 
a gente diz RRA e não RA. Entendeu? Quando eu digo “Raíssa”, forte. Quando eu digo “rato”, 

forte. Tá começando a palavra. Vejam que tem dois RA, o primeiro e o segundo. Alguém aqui 

diz A RRA RRA?  
Crianças: Não. 

Prof.ª: Isso aqui é pra vocês aprenderem que em algumas palavras o som do RRA deixa de ser 

fraco e passa a ser mais forte, RA. Então todo mundo entendeu isso? Quando o RA tá no início 

é forte. Quando está no meio ou no final, ele fica mais fraco. Por isso que a gente lê RA... 
entenderam isso? 

(4ª observação, Professora 2C) 

 

Podemos perceber que as professoras 1C e 2C não exploraram a perspectiva de 

considerar o uso do R/RR como uma regularidade contextual (MORAIS, 1999), mas 

trabalharam apenas o som que a letra R pode assumir nas várias posições da sílaba, 

desconsiderando, inclusive, que pode haver “som forte” no meio da sílaba, como em 

CARRO. Nesse sentido, as crianças eram levadas a refletir sobre os diferentes sons das letras, 

e não eram levadas a pensar no contexto de uso delas o que implicaria em um trabalho de 

compreensão e regras ortográficas.  

Já a professora 3C explorou as dificuldades ortográficas das crianças por meio da 

reflexão construtiva sobre a norma ortográfica nos momentos de escrita e correção dos textos 

produzidos. Ela regularmente promovia momentos envolvendo a realização de atividades no 

livro didático, no livro de gramática, em fichas que tinham o objetivo de revisar e aprofundar 

a compreensão das crianças sobre o porquê do uso de algumas letras em detrimento de outras, 

refletindo explicitamente sobre as normas ortográficas. Na 7ª aula, após a correção do texto, a 

professora explorou os sons do S e seu uso nas palavras retiradas da história lida.  

 
Prof.ª: agora vou colocar no quadro algumas palavras que têm S que estão na história que nós lemos 

para poder produzir nossos textos. Vamos ver a diferença entre elas. (as palavras foram: 
esquentasse, casa, conversa, mesa, bolsa, rosa, massa, sapo, sacola). Leiam estas palavras. Qual o 

som que o S tem em cada uma delas?  

Criança 1: tem som de S na 1ª e de Z na 2ª. 
Prof.ª: eu vou colocar outra que não tá no texto (colocou CONVERSA).  

Criança 3: tem som de S. essa outra o S tem som de S! 

Prof.ª: Como se explica que o S tem hora de S e outra hora tem som de Z?  

Criança 6: tia, a gente já sabe... Uma vez tem som de S e outra tem som de Z 
Prof.ª: então me digam palavras do texto que o S tem som de Z. (as crianças ditam várias). Mas, 
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quando o S tem som de Z? Eu quero saber o que acontece na palavra se o S fica com som de Z? 

(chama criança em nível inicial de apropriação da escrita), venha aqui e circule a letra que vem antes 

do S na palavra ROSA. (chama outra criança), venha cá e circule na palavra BOLSA a letra que vem 

antes do S. (Assim, ela fez com todas as palavras retiradas do texto). agora vejam, qual é o som que 
o S tem quando antes dele vem uma vogal e depois também? 

Crianças: Z! 

 Prof.ª: E quando vem antes uma consoante?  
Crianças: S! 

Prof.ª: Então, toda vez que ocorrer isso, vocês já sabem, se o S vem depois e antes de vogal no meio 

da palavra ele tem som de Z e para ele ficar com som de S vejam o que precisa fazer... veja uma 
palavra que o S vem entre duas vogais e tem som de S na lista (os alunos identificam que é a palavra 

MASSA). Vejam, se você quiser que o S fique com os sons de S nessa situação... vejam como ficou. 

Criança 4: ficou com dois SS, né tia? 

Prof.ª: Sim.. isso mesmo. Tem de colocar dois SS.. se não, fica com som de Z. Agora, se o S... ele 
vem depois de consoante ele tem som de S mesmo, como na palavra... 

Crianças: CONVERSA, BOLSA, ROSA... (a professora continua a explorar as palavras da lista em 

que o S vem no começo da palavra (sapo) e quando ele tem som de X (esquentasse)). 
(7ª observação, Professora 3C) 

 

  

 De acordo com as sugestões presentes nos textos do Pro-letramento (BRASIL, 2008c), 

o 1º ano é destinado à introdução no conhecimento das normas regulares e o 2º e 3º à 

sistematização e à consolidação, devendo as irregularidades ser introduzidas nos 1º e 2º anos 

respectivamente. Os resultados obtidos na análise das práticas das professoras (Tabela 17) 

indicam que ocorreu essa progressão no ensino das regularidades ao longo dos anos do 1º 

ciclo, com exceção das irregularidades que foram mais aprofundadas no 2º ano. Salientamos, 

entretanto, que em todas as turmas investigadas não havia uma proposta efetiva de atividades 

em uma perspectiva mais gerativa quanto ao ensino da norma ortográfica, conforme orienta 

Morais (1999). O grande risco dessa opção mais tradicional de ensino da ortografia é a falsa 

ideia de que haveria uma ligação direta entre a apropriação da escrita e o domínio da norma 

ortográfica, sem considerar ambos como processos distintos e inter-relacionados.  

Em relação à categoria outras atividades de análise linguísticas, na Tabela 23 

identificamos as que foram desenvolvidas pelas professoras. 
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Tabela 23 - Atividades do eixo da análise linguística propostas pelas Professoras da 

Escola Ciclada – Categoria Outras atividades de análise linguística (%) 
 

 

Subcategorias de análise 

Frequência observada nas subcategorias 

1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

Explora a segmentação da palavra escrita 8,5 5,3 1,0 

Reflete sobre o uso de plural e singular  0,8 4,8 5,4 

Reflete sobre o uso do masculino e feminino 1,7 3,0 4,5 

Reflete sobre o uso da pontuação 1,8 2,4 5,4 

Reflete sobre o uso da acentuação 1,4 2,6 5,7 

Reflete sobre o uso da maiúscula e minúscula  3,5 4,5 6,7 

Reflete sobre o uso de aumentativo/diminutivo - 1,6 4,4 

Reflete sobre a concordância entre as palavras  2,2 5,0 10,8 

Reflete sobre tipos de substantivo - - - 

Reflete sobre tipos de frases - - - 

Total de frequência na categoria 19,6 33,2 43,2 

 

A análise da Tabela 23 indica uma progressão do 1º ao 3º ano, quanto à exploração 

dos conhecimentos morfogramaticais, com exceção das atividades que envolviam a 

segmentação correta do texto, na qual se destacou a turma do 1º ano seguida da turma do 2º 

ano. A Professora 1C provocou a reflexão sobre os conhecimentos gramaticais apenas nos 

momentos de produção textual. Esta prática está em consonância com o que orientam os 

textos e os programas oficiais, considerando a turma de 1º ano/EC como uma etapa focada na 

apropriação da escrita alfabética, por considerar como foco principal a compreensão dos 

princípios das convenções do SNA, deixando esses tipos de atividades para os outros dois 

anos do ciclo da infância (MORAIS, 2005; LEAL, 2003).  

Em relação à subcategoria “exploração da segmentação/noção da palavra escrita”, as 

professoras 1C e 2C, ao solicitarem a leitura coletiva de textos, pediam que a acompanhassem 

colocando o dedo em cima das palavras lidas, monitorando onde acabava e onde começava 

cada uma delas. Também solicitavam às crianças que identificassem essas palavras nos textos, 

pintassem os espaços em branco entre as palavras e segmentassem as palavras no momento da 

escrita. Apesar de não trabalhar muitas vezes, a Professora 3C também explorou a 

segmentação com as crianças do grupo A no momento da produção de título do cartaz. 

 

P: Veja só. Qual vai ser a nossa tarefa agora? Eu vou dividir vocês em dois grupos. Certo? Para 

fazer um cartaz sobre o projeto que a gente vai fazer. Certo? Aí vê só, a gente vai tentar fazer um 

cartaz sobre o projeto BOLA DA VEZ. Eu vou entregar... (criança 1), você vai ficar responsável 

por essa equipe, vocês quatro. Tá certo? E (criança 4) vai ficar responsável por esse grupo aqui. A 
gente vai falar sobre o projeto bola da vez.  

A: Tia, vai ter desenho é? 

P: Também.  
A: Tia, pode desenhar ou pode escrever? Tia! Desenhar ou escrever? 
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Profª: Desenhar e escrever. Eu vou colocar as informações e aí vocês vão ver, vão escolher o 

tamanho das letras... eu quero escrever “A bola da vez” pra todo mundo me ajudar, pra depois 

vocês usarem esse... título e só fazer o cartaz com o que falta.. como faço A BOLA DA VEZ? Que 

letras uso? 
Crianças: A BO... BO... B, O. (as crianças começam a ditar as letras e sílabas, enquanto ela vai 

escrevendo no quadro sem segmentação). [...] 

Prof.ª: Ah! Vê só, eu escrevi certo? (ela escreve o título do cartaz sem segmentação: 
ABOLADAVEZ)  

Crianças: Não. 

Prof.ª: As letras tão certas, mas eu coloquei uma coisa errada. Vamos ver quem descobre. É 
alguma coisa na arrumação que tá errada. (As crianças falam ao mesmo tempo que várias letras 

podem estar erradas. A professora diz que todas estão certas e que tem outra coisa errada no título) 

Prof.ª: Eu vou dizer na sequência como a gente usou ali, ó. A, B, O, L, A, D, A, V, E, Z. Todas 

estão na ordem correta e todas estão corretas.  
Criança 1: Tem uma letra faltando? 

Prof.ª: Não. As letras estão todas certas. Só que... me digam quantas palavras tem “A bola da vez” 

são quantas palavras?  
Criança 1: A, BO. 

Prof.ª: Não. Aí é sílaba. “A” é uma palavra. Qual é a outra palavra? 

Criança 4: B, O.  

Prof.ª: É Palavra? Qual é a palavrinha?  
Criança 4: B, O. Tia! 

Prof.ª: Vê... A é a primeira palavra. Depois... 

Criança 1: Bola. 
Prof.ª: É a segunda.  

Crianças: Da vez.  

Prof.ª: É a bola vez? 
Crianças: Não. 

Criança 8: Da... tia!  

Prof.ª: A bola DA. DA é a terceira palavra.  

Prof.ª e crianças: A, BOLA, DA, VEZ. (contam nos dedos) 
Prof.ª São quatro palavras? Num são? 

Crianças: São. 

Prof.ª: E aí eu coloquei quantas?  
Crianças: Cinco. 

Prof.ª: Oxe!  

Crianças: Dez!  

Prof.ª: Não.  
Criança 8: Seis. 

Prof.ª: Palavras. ... 

Criança 4: Nove. 
Criança 8: Quatro. Tia!  

Criança 1: Tia, quatro e uma letra. 

Prof.ª: Mas uma letra também é palavra.  
Criança 2: Cinco. Tia!  

Prof.ª: Peraí. Vão pensar com calma. Eu coloquei aqui, eu coloquei uma palavra a menos. Certo? 

Do jeito que tá tem quantas palavras.  

(As crianças falam ao mesmo tempo) 
Prof.ª: Olhe. Tem três palavras aqui. Olhe. Olhe. Existem separações. Olhe aqui. A. 

Crianças: A. 

Prof.ª: É uma palavra. Bola é outra palavra. Aqui tá como se fosse “da vez” junto. “Da vez” é 
junto?  

Criança 4: É.  

Criança 8: Não!  
Prof.ª: É assim, ó. A Bola da vez. O que é que eu vou ter que fazer pra ajeitar?  
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Criança 8: Eu sei, tia! Tem que separar a “vez”... 

Prof.ª: Ah!  

Criança 1: E o outro pra cá.  

Prof.ª: Eu vou botar “da vez” separado. Por que é outra palavra num é? 
Criança 8: É.  

Prof.ª: Isso. Aí... “Da”. 

Criança 8: “Vez”. Pronto!  
Prof.ª: Pronto! “A bola da vez”. Escrevemos já o título, né? Quando é que vai acontecer, vocês 

sabem? Agora, vocês vão completar o cartaz com as informações que faltam: dia, mês, ano, 

horário, quem pode participar, e a chamada para participar.... vamos lá? Todo mundo tentando...  
(a aula continua com a produção do cartaz). 

(1ª observação, Professora 3C) 

 

Entendemos que estas atividades revelam dispositivos táticos desenvolvidos por estas 

docentes no ato de “ensinar a ler e escrever” e que podem ter contribuído para que as crianças 

avançassem, durante as diagnoses realizadas, em termos percentuais, quanto ao uso da 

segmentação na produção textual, evitando os erros de hipersegmentação ou 

hipossegmentação que vinham cometendo desde a primeira diagnose aplicada, principalmente 

entre os que estavam em nível inicial da apropriação do SNA.  

As professoras 1C, 2C e 3C sempre solicitavam a cópia de textos, frases ou palavras 

produzidas/lidas coletivamente. Enquanto as crianças copiavam, as professoras circulavam na 

sala e observavam a grafia, o tamanho das letras, a 

segmentação/hipersegmentação/hipossegmentação do texto, a ordenação das palavras, a 

ausência e a repetição de palavras, as letras utilizadas e sua legibilidade na escrita das 

palavras, o sentido e a direção da escrita e a necessária organização da escrita da atividade no 

caderno. Outra atividade desenvolvida pelas professoras 1C e 2C foi a ordenação de frases 

para formar textos, completar textos com palavras e sílabas e copiar textos trabalhados. Nesse 

sentido, acreditavam ser essa uma operação importante na apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética e que já deveria ser estimulada desde a Educação Infantil.  

Em relação às outras subcategorias relacionadas à categoria outras atividades de 

análise linguística, as professoras 2C e 3C também exploraram o uso do plural e singular, 

masculino e feminino, acentuação, pontuação, aumentativo e diminutivo, concordância entre 

as palavras, variação linguística, coesão e coerência, dentre outras situações. As demais 

professoras desenvolveram atividades mais voltadas para as convenções gráficas e a função 

da segmentação, estando em consonância com o texto do Proletramento (BRASIL, 2008c), o 

qual aponta que estas capacidades deveriam estar consolidadas no 1º ano. Entendemos que as 

professoras 2C e 3C tiveram índices semelhantes à Professora 1C pelo fato de em suas turmas 

ainda haver crianças em nível inicial de alfabetização. 
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3.4.2.3 Exploração do eixo da produção de textos pelas professoras da Escola Ciclada  

 

Em relação ao eixo da produção textual, as atividades desenvolvidas pelas professoras 

do 1º ano/EC, do 2º ano/EC e do 3º ano/EC foram analisadas e constituídas em duas 

categorias: (i) Formas propostas para a produção textual (Tabela 24) e (ii) orientação quanto 

à produção dos textos (Tabela 25). Cada categoria está organizada em subcategorias para 

melhor apresentação dos resultados obtidos na Escola Ciclada. 

 

Tabela 24 - Atividades do eixo da produção de texto – Formas propostas pelas 

Professoras da Escola Ciclada (frequência de PT/ total de dias observados) 
 

 

 

Subcategorias 

Frequência de dias 

1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

Produção textual coletiva  01/15 - - 

Produção textual individual com auxílio do professor - 03/15 01/15 

Produção textual individual como souber - 07/15 05/15 

Produção textual em dupla  - - 03/15 

Produção textual em grupo - - - 

Total  01/15 10/15 09/15 

 

Em relação à exploração do eixo da produção textual (Tabela 24), presenciamos 

quanto à categoria forma proposta certa progressão na quantidade de atividades propostas 

entre o 1º e o 2º ano, apesar de não identificarmos progressão entre o 2º e o 3º ano. 

Ressaltamos, porém, que a turma de 3º ano teve uma maior variedade de gêneros 

contemplados (história, cartaz, título de tirinha, cantiga, texto informativo, cartão de 

despedida, conto), em detrimento do 2º ano que apenas contemplou opiniões e textos que não 

tinham o gênero definido. O 1º ano fez apenas reescrita de uma receita, pois as outras 

atividades solicitadas (quatro opiniões e uma lista) eram para serem feitas em casa e não 

entraram em nossa categoria por não termos acompanhado a sua efetivação.  

Destacamos que em todas as turmas havia pouquíssimas atividades de produção 

colaborativa de textos, tais como coletiva ou em grupo, provavelmente pelo fato de as 

professoras entenderem que este tipo de atividade poderia causar certa dificuldade na 

condução e/ou por não terem domínio quanto aos comandos a serem dados ao longo da 

produção quanto ao planejamento, à escrita e à revisão dos textos.  

O trecho a seguir indica como a Professora 2C propôs a produção de todos os textos de 

forma individual “como as crianças sabiam” e em alguns momentos “com alguma orientação 
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da professora”, principalmente às crianças que estavam em níveis iniciais de apropriação da 

escrita alfabética ou ainda não tinham autonomia na produção de texto.  

 
Prof.ª: [...] Olha só agora, eu queria... que uma pessoa que levantasse o dedo, agora um de cada 

vez, eu quero conversar um pouco o filme, certo? Vem cá (aponta uma criança) me diga aqui... 

diga pra os seus coleguinhas, o que foi que chamou mais sua atenção no filme? Qual foi parte 

que você gostou mais, ou se teve alguma parte que você não gostou muito, se você acha que o 
filme foi legal, ou se você acha que poderia ser diferente? Quem tiver uma opinião e quiser falar 

levanta o dedinho que a gente vai ouvir todo mundo pela ordem de vir. Deixa (diz nome da 

criança), primeiro. Agora vamos ter que ouvi-lo né? (nome da criança) o quê que você achou 
sobre o filme? 

(ela continua explorando cada parte do filme e todos as crianças vão a frente falar sobre o que 

mais chamou a atenção).  
Prof.ª: Agora, vamos lá, né? Todo mundo escutou, falou, agora olha só, tia vai dar um papel em 

branco, tia vai dar um papel em branco e nós vamos fazer o seguinte... Eu vou explicar e depois 

eu distribuo o papel. Agora presta atenção pra na hora que eu der, a folha ninguém dizer: Tia é 

pra fazer o quê? Bora primeiro ouvir, depois a gente vai arrumando lápis. Ó faz de conta que 
aqui é a minha folha, olha só, a gente vai colocar o nosso nome, porque tarefa sem nome... 

Criança 3: O lixo come. 

Prof.ª: Não é? Todo trabalho da gente tem que ter o nome da gente, em seguida a gente vai 
colocar aqui ó, o título da... do filme, que foi qual? 

Crianças: Kiriku. 

Prof.ª: Cada um vai colocar da sua forma a sua opinião e no final, nós vamos... da metade da 

folha mais ou menos, tá certo? Da metade da folha, vocês vão fazer um retrato de uma cena, vão 
fazer uma releitura, vão desenhar a cena do filme que você mais gostou. Aí é pessoal, cada um 

vai fazer o seu... Cada um vai fazer o seu desenho. 

Criança 9: Tia pode pegar as folhas? 
Prof.ª: Não, eu dou. Cada um já sabe que é pra fazer silêncio, prestar atenção, porque pra gente 

escrever o quê que a gente precisa, primeiro? Não. Pra gente escrever primeiro, a gente tem que 

o quê? Pen? 
Criança 12: Sar! 

Prof.ª: Olha o que (criança 12) disse: para escrever primeiro a gente tem que pensar. Arrumar as 

nossas ideias, ver o que a gente quer colocar no papel, depois que todo mundo fizer o seu, a 

gente vai fazer um junto ali no quadro, coletivo com a ideia de todo mundo... Minha gente, a 
gente tá com uma atividade que nesse momento é individual... (Minutos depois) 

Prof.ª: Bora lá? Tia vai passar na mesa de cada um pra ver quem tá fazendo, não é pra fazer 

olhando pelo do colega, gente, a gente só aprende a escrever tentando fazer.  
 (1ª observação, Professora 2C) 

 

Essa atividade de desenho atrelada à escrita esteve presente em dez aulas observadas, 

nas quais a Professora 2C promovia no começo da aula um momento que denominava 

“desenho livre” no qual todas as crianças passavam cerca de 30 a 60 minutos desenhando 

sobre um tema, um livro lido, uma história ouvida, uma situação vivenciada. Logo após, 

falavam e escreviam sobre o desenho. Na minientrevista ela apontou a sua finalidade.  

 
Às vezes, eu faço, como hoje, eles pegam papel, fazem o desenho... eles gostam muito de 

desenhar, nesse momento eu quero que eles coloquem pra fora, livre, percam o medo de escrever... 

e eu não quero chegar e dizer: olhe bote “bola”, porque eu tô... direcionando, entendeu? E assim, 
não vai ser uma produção dela, vai ter uma intervenção minha lá. [...] Às vezes, meu objetivo 
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maior dela num é nem a escrita, que ela nem domina muito. Mas é assim, ela ter a oportunidade, 

saber que ela pode falar, pra ela entender que ela pode ser ouvida e saber esperar para falar, 

entendeu? [...] porque se a criança não tiver esses hábitos como é que ela pode ser um bom leitor, 

um bom escritor? Então, não vai saber. Então, eu digo, eu prefiro perder um tempo nisso, que eu 
acho primordial, porque assim... a... escrita, a leitura, vai ser uma continuidade, né? Vai alinhando 

a próxima etapa (referindo-se ao 3º ano). Então, eu quero que pelo menos eles saiam 

daqui...escrevendo alguma coisa. Então eu trabalho assim. Eu vou introduzindo um textozinho, 
outro dia eles fizeram. Eu coloquei, foi com... a sequência de uma historinha. Aí eu vou pensando 

assim, cada dia com uma situação distinta. Entendesse?  

(1ª observação, Minientrevista, Professora 2C) 

 

Percebemos na professora uma concepção que atrela o ato de falar ao de escrever. Para 

ela, as crianças precisavam desenvolver a oralidade para poderem ser capazes de produzir 

textos. Há certa confusão entre as especificidades dos eixos da língua portuguesa, quando ela 

pressupõe que se a acriança “sabe ouvir e falar” será um bom leitor e escritor, 

desconsiderando a escrita como objeto específico de conhecimento que possui princípios e 

convenções (MORAIS, 2005) bem como a leitura e escrita como processos diferenciados na 

alfabetização. Nesse sentido, os gêneros orais (relato oral/apresentação oral) e escritos 

(história) trabalhados não são vistos como elementos que possuem características, finalidades 

e estruturas composicionais específicas. 

Em relação à categoria orientação quanto à produção de textos, os resultados foram 

agrupados na Tabela 25.  

 

Tabela 25 - Atividades do eixo da produção de texto – Orientação quanto à produção 

textual da Escola Ciclada (frequência de atividades/ total de dias com PT) 
 

Subcategorias 
Frequência de dias 

1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

Indicação dos gêneros a serem produzidos 02/02 04/10 09/09 

Indicação da finalidade dos textos 01/02 04/10 09/09 

Indicação do destinatário 01/02 01/10 09/09 

Os gêneros são objetos de reflexão anteriormente - - 04/09 

Orientações quanto ao planejamento  - 01/10 06/09 

Orientações quanto à revisão e à reescrita 02/02 03/10 06/09 

 

De acordo com a Tabela 25, em relação à Professora 1C, apenas na produção da 

receita ela “indicou o destinatário e a finalidade dos textos”. Além disso, os dois gêneros 

propostos não tinham sido objeto de reflexão em atividades anteriores. A Professora 1C 

procurou estimular as crianças para que escrevessem sozinhas paralelo à vivência de situações 

de escrita mais coletivas, com posterior cópia dos textos. Além disso, apesar de esta docente 

proporcionar momentos em que as crianças exercitavam suas hipóteses na construção de 

textos, em apenas uma das situações foram dadas orientações sucintas quanto à revisão e à 
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rescrita da produção textual. Podemos ver um trecho da aula em que a Professora 1C fez a 

revisão coletiva das opiniões produzidas pelas crianças sobre o filme “A Fuga das Galinhas”. 

 

Prof. ª: Vejam, agora eu vou ler as opiniões que vocês escreveram e vamos ver se ficou claro. (Ela 

começa a ler o que foi produzido por algumas crianças). Vou ler o de (cita o nome de uma criança 
1): “EU GOSTEI DO AVIÃO QUANDO SOLTA AR NAS CORDAS”. Pronto... agora, vamos 

ver o que (criança 2) escreveu: “GOSTEI DO FINAL AS GALINHAS FUGINDO”. Veja, (cita 

criança 2), você deveria ter colocado “GOSTEI DO FINAL QUANDO AS GALINHAS 
ESTAVAM FUGINDO”... Você pode fazer isso? (a criança 2 afirma que sim e ela dirige-se a 

outra criança). Aí, aqui... é... esse é o de (criança 3). Ela colocou: “A PARTE QUE MAIS 

GOSTEI FOI QUANDO ELES FOGEM NO AVIÃO”. Muito bem! Agora vem (criança 5)... oxe, 

você não colocou.. por que (cita criança 5)?  
Criança 5: eu não sabia...Não...  

Prof. ª: Olhe, você faz do jeito que sabe.. como você sabe escrever e depois você me conta e eu 

digo para todos.. vá lá fazer! Agora é o de (Criança 6)... “QUANDO ELE ESTAVA NA 
BICICLETA”. Ele quem? Tem de colocar quem era se não ninguém vai saber... vá lá colocar 

(dirige-se a criança 6).  

Criança 6: foi o galo! 

Prof. ª: Então, você coloca quando ELE.. ou melhor, o GALO e coloca o resto.  
Criança 5: tia é para colocar o que?  

Prof. ª: Coloque o que você quer... leia o que já escreveu e vá colocando... Agora deixa eu ler o de 

(criança 7): “A PARTE QUE ELA FOI LIBERTADA”. Ela quem?  
Criança 7: A galinha! Ela todas as galinhas.  

Prof. ª: Mas, só foi uma galinha que foi liberta?  

Crianças: Não!  
Prof. ª: Então tem de completar... foram todas as galinhas, né? Então, veja o que falta para ficarem 

muitas galinhas e não só uma! Tem de acrescentar e trocar alguma coisa, veja lá. (referindo-se a 

outra criança) Veja, você queria colocar O GALO... mas, aí só tem O GLU. Como você faz para 

ficar GALO... Veja as letras que estão faltando.  
Ela fica orientando quanto a pontuação do texto, segmentação, concordância durante a leitura das 

outras opiniões. Após esse momento, a criança 5 traz a produção e tenta ler o que escreveu (do 

jeito dela): “EU GOSTEI QUANDO A MULHER FOI ATRÁS DAS GALINHAS E ELAS 
ESTAVAM DORMINDO”. A professora transcreve abaixo o que a criança falou. 

(1ª observação, Professora 1C) 

 

 

Apesar de levarmos em consideração de que se tratava de uma turma de 1º ano, 

entendemos que foi observada uma baixa frequência dessa atividade, pouca variedade nos 

gêneros trabalhados e falta de aprofundamento na produção textual como objeto de 

conhecimento, vindo a distanciar-se, nesse aspecto, de uma perspectiva de alfabetizar 

letrando. A mesma situação foi observada na prática da Professora 2C, na qual os gêneros 

indicados não foram objeto de reflexão em atividades anteriores, como nesse momento da 

aula no qual ela solicitou que após o desenho escrevessem uma história sobre ele.  

  

Prof.ª: Por exemplo, eu vou pegar aqui um trabalhinho feito... um só, só pra gente ver... aqui... 
pronto, olha só, o trabalho é de (Criança 8). Vejam! Ela escreveu aqui “U ELEFATI E MUTO 

BONITU E A BOBOLETA TABEI A MENINA GEPEGA A BOBOLETA”. Vejam: quando ela 
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diz: “o elefante é muito bonito”, ela tá iniciando o texto dela. Então, esse “O” inicial, ele não vai 

ser assim ó. “o elefante”, vai ser com o “O” maiúsculo. Porque tá iniciando o texto dela. A frase 

do texto dela. Então, “O elefante”. Certo, gente? Então, eu vou aproveitar viu... eu vou escrever a 

frase que (criança 8) colocou aqui e nós vamos fazer os consertos necessários. Certo? Só do dela, 
pra gente não ficar muito cansado. Olha só, presta atenção. Eu vou primeiro escrever igual a o 

que ela fez aqui. Bora lá. Ó.  

Criança 1: Tem um acento no “E” tia!  
Prof.ª: Também. “a menina pegou a borboleta.” Vejam, essa foi... a escrita que (Criança 8) fez. 

Agora juntos nós vamos ver o que a gente pode consertar pra o texto dela ficar mais bonito 

ainda, porque ele já está. Vamos ver por etapas. Primeiro, quando eu digo “o elefante” é o “U” 
que eu escrevo? 

Crianças: Não!  

Prof.ª: Qual é a letra? 

Crianças: “o”. 
Prof.ª: Esse “o” vai ser esse?  

Crianças: Não. O maiúsculo... 

Prof.ª: Vai ser o “o” como? Esse é o minúsculo. Então eu vou usar o maiúsculo, não é? O E, LE, 
FAN, TE. Tá faltando alguma letrinha nessa palavra? 

Crianças: Tá. O “n”.  

Prof.ª: Alguém disse uma letrinha... 

Criança 1: Foi eu!  
Prof.ª: Então vamos me ajudar a escrever “elefante”? Vamos lá gente? (continuam a revisar a 

produção da criança 8). 

(2ª observação, Professora 2C) 

 

Percebemos que, apesar de proporcionar momentos em que as crianças exercitavam 

suas hipóteses na construção de textos e de promover algumas situações coletivas de revisão e 

reescrita da produção textual, a Professora 2C não explicitava, em muitas situações, o gênero 

a ser produzido e, também, não trabalhava claramente o planejamento dos textos. As crianças 

do 2º ano/EC, também, não vivenciavam situações contextualizadas e significativas de 

produção textual, em uma perspectiva de alfabetizar letrando (SOARES, 2003b) 

diferenciando-se dos resultados encontrados por Cruz (2008) no mesmo ano escolar.  

Diferentemente, a Professora 3C indicou os gêneros a serem produzidos, sua 

finalidade e seus destinatários, em todas as nove situações de produção textual desenvolvidas 

na turma do 3º ano/EC. Antes mesmo de começar o momento de produção textual, a referida 

professora explorou, em quatro momentos, algumas características dos gêneros e orientou 

quanto à sua produção, conforme trecho da 1ª aula observada.  

   

Prof.ª: Mas qual vai ser a tarefa de vocês agora? Cada um vai pensar em alguma coisa e fazer um 

cartaz. Algum evento, alguma festa, alguma coisa que vocês querem anunciar... 
Criança 10: Pode ser inventado? 

Prof.ª: É inventado. Pense numa coisa... pense em algum evento... né? Veja como é que a pessoa faz 

pra ter mais informações, o local, se for alguma coisa que tem que pagar entrada, quanto é. O 
horário, certo? Presta atenção! Nos cartazes tem que ter ilustração pra chamar atenção, né? Veja só. 

A gente viu que naquele Zé gotinha, as letras estavam bem grandes. Num foi? A gente pode fazer 

uso das letras, o tamanho das letras, pra ajudar a chamar atenção do que a gente quer. A ilustração 
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também, né? Então, cada um vai pensar em alguma coisa e fazer. Cada um vai produzir o seu pra 

gente colocar ali. O seu cartaz. Colocando as informações que a gente precisa pra divulgar o evento 

que a gente tá fazendo. Pensem no que vão fazer... 

Criança 9: Abrir um restaurante. 
Criança 8: vender pizza de mussarela. 

Prof.ª: fazendo. O que tem, né? Ó, depende do cartaz, algumas informações dessas num vão fazer 

sentido, ó. Se eu quiser, dependendo do cartaz, algumas informações eu num vou precisar ter. Por 
exemplo, se eu vou falar é... uma apresentação na praça de Casa Amarela, eu num vou botar o valor, 

porque a gente não cobra por isso, né? Vejam aqui quais informações vocês precisam pra o de 

vocês. Num é pra botar todas não. Certo? O que é, quando é... Para que é... Veja só. Qual vai ser a 
nossa tarefa agora. A gente vai tentar, eu vou dividir em dois grupos só. Certo? Fazer um cartaz 

sobre o projeto que a gente vai fazer. Certo? Aí vê só, a gente vai tentar fazer um cartaz sobre o 

projeto bola da vez. Eu vou entregar... (criança 2), você vai ficar responsável por essa equipe, vocês 

quatro. Tá certo? E (criança 5) vai ficar responsável por esse grupo aqui. A gente vai falar sobre o 
projeto bola da vez.  

Criança 4: Tia, vai ter desenho é? 

Prof.ª: Também. Desenhar e escrever. Eu vou colocar as informações e aí vocês vão ver, vão 
escolher o tamanho das... Eu quero escrever “A bola da vez” pra todo mundo me ajudar, pra depois 

vocês usarem esse... 

Criança 4: tia é para colocar data e preço? 

Prof.ª: vejam... O que eu vou colocar, depende do cartaz. Algumas informações dessas num vão 
fazer sentido, ó. Se eu quiser, dependendo do cartaz, algumas informações eu num vou precisar ter. 

Por exemplo, se eu vou falar é... uma apresentação na praça de Casa Amarela, eu num vou botar o 

valor, porque a gente não cobra por isso, né? Vejam aqui quais informações que vocês precisam pra 
o de vocês. Num é pra botar todas não. Certo? É: o que é, quando é, para que é, qual o valor, onde é, 

dentre outras importantes. 

(1ª observação, Professora 3C, momento da aula com o grupo A) 

 

 

Na situação acima observamos como ela explorava as características do gênero com as 

crianças do grupo A. A produção destes cartazes foi realizada em dois momentos distintos: 

primeiro ela propôs apenas a produção do título do cartaz com as crianças do grupo A 

coletivamente e, posteriormente, a produção de um cartaz sobre algum evento, com o grupo 

B. No grupo B, após as crianças produzirem em dupla, a Professora 3C fez a correção coletiva 

do texto observando a pontuação, o uso da letra maiúscula e minúscula, a coesão e a 

coerência, a adequação das informações contidas, dentre outros aspectos, conforme podemos 

ver no trecho a seguir.  

 
(após todos produzirem, ela solicita que deem a ela os textos e começa a fazer a leitura, observando 

o que precisa ser melhorado).  
Prof.ª: Olhe aqui! Esse aqui... “Hoje vai ter festa de São João lá na praça da feira, hoje tem festa 

muito bonita” Só que... o que foi que faltou no de (criança 7)?  

Criança 8: O dia. 

Prof.ª: Se eu tô falando hoje, se eu pegar isso hoje vai... ser eu falar isso hoje, vou falar hoje na 
quinta, vai ser a data de quinta, se eu falar sábado, vai ser a data de sábado. Então, tem que ter uma 

data certa. Coloque a data direitinho...  

Criança 9: Vou colocar a data de hoje, então.  
Prof.ª: Mas, hoje já passou... você tem de colocar a data do que ainda vai ocorrer. (referindo-se a 

outro texto). De quem foi esse? Como é que pode? Olha só, olha o que (criança 7) fez. Ela colocou: 
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“Pizzaria Atlântico, pizza de calabresa com metade italiana. Hambúrguer completo com guaraná. 

Rua da Tropical. Telefone...” E aí ela colocou um telefone.  

Criança 8: 34913491.  

Profª: Muito bem! Ela conseguiu colocar o nome da loja, o que oferecia, num é? O endereço e o 
telefone. Muito bem, (criança 8). (dirigindo-se a outra criança) Aqui: “Feira de Casa Amarela. Hoje 

tem promoção na feira de Casa Amarela”. E aí ela desenhou as barraquinhas. “Dez maçãs, dois 

reais, dez peras, dois reais. Só que faltou também botar a data”. Certo? Bote aí a data. (referindo-se a 
outro texto) Aqui ó: “Pizzaria do gordo. Rua Padre Lemos. Lá tem pizza mussarela e peperone”. 

Olha só... “Dia doze de outubro, festa das crianças. A brincadeira ao ar livre, Nova Descoberta. Às 

duas horas da tarde”. Né? Sabe o que faltou? Aonde em Nova Descoberta? Nova Descoberta é um 
bairro grande! 

Criança 10: É. Que rua? 

Prof.ª: Coloque ou a rua ou o nome de algo de lá.  

Criança 9: Uma praça. 
Prof.ª: Uma praça! (e assim, ela continuou a ler os textos produzidos e a sugerir 

mudanças/acréscimos na escrita das informações presentes nos cartazes).  

(1ª observação, Professora 3C, momento da aula com o grupo B) 

 

Podemos perceber que, apesar de a turma do 2º ano/EC ter vivenciado muitos 

momentos de produção textual, na turma do 3º ano/EC pudemos ver uma maior 

intencionalidade na condução das escritas das crianças para que essas produções tivessem as 

características dos gêneros reais da sociedade. No 1º ano/EC as situações de produção foram 

escassas. Nos 1º e 2º anos as produções tinham o objetivo de promover apenas momentos 

livres de escrita e não estavam articuladas com os outros eixos; provavelmente, este fato está 

relacionado ao quantitativo de crianças nessas turmas em fase inicial de alfabetização.  

Por fim, em relação ao ensino das competências necessárias à capacidade de produção 

de textos com autonomia pelas crianças, identificamos que no geral a Professora 1C 

introduziu o ensino da produção textual possibilitando a escrita livre, porém em poucos 

momentos refletiu sobre as características dos gêneros a serem produzidos. Já a Professora 2C 

proporcionou vários momentos para a escrita de textos explorando para que pudessem 

exercitar as suas hipóteses quanto à escrita alfabética, porém estas atividades, em grande parte 

das situações, não apresentavam orientações quanto ao planejamento dos textos apesar de a 

docente incentivar a revisão do texto em 50% das situações propostas. No terceiro ano, a 

Professora 3C procurou consolidar as capacidades de escrita alfabética, uso da norma 

ortográfica, coesão e coerência para com as crianças que já estavam alfabetizadas, porém as 

crianças em níveis iniciais de apropriação da escrita participavam deste momento apenas 

refletindo sobre a formação das palavras produzidas com fins na compreensão do SNA.  
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3.5 Relações entre o ensino e a aprendizagem no ciclo de alfabetização na Escola Ciclada  

 

Ao apresentarmos o Caso Recife, em relação ao que está posto na Proposta Curricular 

do Município de Recife e no Diário de Classe do 1º ciclo da Escola Ciclada, identificamos 

que as professoras atenderam às competências gerais elencadas, mesmo que superficialmente 

em alguns momentos. Do nosso ponto de vista, a falta de “expectativas de aprendizagem” 

para cada ano do 1º ciclo pode contribuir, somada a outros elementos, com a falta de 

parâmetro acerca das especificidades de cada eixo e sobre quais competências deveriam ser 

apropriadas pelas crianças no ano letivo, em cada turma. Apesar disso, verificamos que os 

resultados das diagnoses indicaram, em geral, uma progressão na aprendizagem das crianças 

da Escola Ciclada, ao longo do ano e entre os anos do ciclo (Quadro nº 03). 

 

Quadro nº 03 - Quadro esquemático da progressão das aprendizagens das crianças da 

Escola Ciclada sobre a leitura e a escrita ao longo do ano letivo 

 

Eixos da língua 

portuguesa 

Análise estatística entre os PI e PF das turmas 

1º ano/EC 2º ano/EC 3º ano/EC 

SNA PI < PF (p< 0,001) PI < PF (p< 0,001) PI < PF (p< 0,001) 

PT 

Legibilidade  PI < PF (p< 0,003) PI = PF PI = PF 

PT1 PI = PF PI = PF PI = PF 

PT2 PI = PF PI = PF PI = PF 

PT3 PI = PF PI < PF (p< 0,005) PI = PF 

PT4 PI = PF PI = PF PI = PF 

PT5 PI = PF PI = PF PI = PF 

PT6 PI = PF PI < PF (p< 0,002) PI < PF (p< 0,005) 

PT7 PI = PF PI = PF PI < PF (p< 0,005) 

Leitura  

Palavras PI < PF (p< 0,001) PI = PF PI = PF 

Frases PI = PF PI < PF (p< 0,003) PI = PF 

Textos PI = PF PI < PF (p< 0,002) PI < PF (p< 0,001) 

 

A análise do quadro nº 03 nos indica que ocorreu progressão da aprendizagem em 

vários eixos da Língua Portuguesa, ao longo do ano letivo, principalmente quanto à 

apropriação da escrita e leitura. A diferença significativa quanto à escrita de palavras nas 

turmas de 2º e 3º anos, ao longo do ano, deve-se à grande quantidade de categorias que 

envolvem a norma ortográfica; desta forma, as crianças mesmo já tendo começado o ano, em 

sua maioria alfabética, agregaram maior conhecimento em relação às regularidades da nossa 

língua.  

Em relação ao eixo da produção textual, as crianças do 1º ano tiveram progressão 

apenas quanto à legibilidade, o que é esperado para esse ano letivo tendo em vista que estas 

crianças estão em fase inicial da alfabetização; já as crianças do 2º e 3º anos agregaram 
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conhecimentos em apenas alguns aspectos investigados, ou seja, apesar de todas as crianças 

no final do 3º ano/EC fossem alfabéticas; em relação à produção de textos, 15% dos seus 

textos não eram legíveis. Além disso, dos 85% de textos legíveis, 20% não atenderam ao 

comando, 25% não atenderam à forma composicional, 60% não produziram textos coesos e 

45% não atenderam aos aspectos morfogramaticais. Ressaltamos, contudo, que a ausência de 

diferença significativa em todas as turmas nas subcategorias PT4 e PT5 somada à análise 

qualitativa dos dados indicam que, desde o começo do ano, a maior parte das crianças já tinha 

se apropriado da estrutura do gênero relato de experiências. Essa falta de avanço nos aspectos 

avaliados na produção textual possivelmente estaria relacionada ao tipo, à forma e ao modo de 

condução das atividades propostas pelas professoras que não se apresentavam desafiadoras 

para as crianças e com poucas possibilidades de agregar conhecimentos específicos sobre esse 

eixo da língua portuguesa.  

Destacamos, ainda, que todas as crianças do 1º e 2º anos tiveram progressão escolar, 

podendo construir as competências não atingidas no ano seguinte; já no 3º ano, três crianças 

foram retidas no final do ano letivo, apesar de alfabéticas, por estarem em fase inicial quanto 

às competências de leitura e produção textual. Perguntamo-nos, porém, se a retenção ao final 

do ciclo seria o tratamento adequado a ser dado às crianças que conseguiram se apropriar dos 

princípios e convenções do SNA, ainda que não possuíssem total autonomia quanto ao seu 

uso nas práticas de leitura e escrita. Perguntamo-nos o que caberia à Escola Ciclada fazer com 

as crianças que chegam ao final do ciclo “quase lá”? A escola em questão não tinha uma 

prática definida quanto a estas indagações, usando a retenção escolar como solução.  

A análise do quadro nº 04 apresenta a progressão entre turmas da Escola Ciclada.  

 

Quadro nº 04 - Quadro esquemático da progressão das aprendizagens das crianças da 

Escola Ciclada sobre a leitura e a escrita ao longo do ano letivo 

 

Eixos da língua 

portuguesa 

Análise estatística dos PI e PF entre as turmas 

1º ano/EC e  

2º ano/EC 

1º ano/EC e  

3º ano/EC 

2º ano/EC e 

3º ano/EC  

SNA 

 

PI 1ºC = PI 2ºC 

PF 1ºC = PF 2ºC 

PI 1ºC < PI 3ºC  

(p< 0,001) 

PF 1ºC < PF 3ºC  

(p< 0,002) 

 

PI 2ºC = PI 3ºC 

PF 2ºC = PF 3ºC 

PT 

Legibilidade  

 

PI 1ºC = PI 2ºC 

PF 1ºC = PF 2ºC 

PI 1ºC < PI 3ºC  

(p< 0,003) 

PF 1ºC = PF 3ºC  

 

PI 2ºC = PI 3ºC 

PF 2ºC = PF 3ºC 

PT1 

 
PI 1ºC = PI 2ºC 

PF 1ºC = PF 2ºC 

PI 1ºC < PI 3ºC  
(p< 0,001) 

PF 1ºC = PF 3ºC  

 
PI 2ºC = PI 3ºC 

PF 2ºC = PF 3ºC 

PT2  PI 1ºC < PI 3ºC   
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PI 1ºC = PI 2ºC 

PF 1ºC = PF 2ºC 

(p< 0,001) 

PI 1ºC < PI 3ºC  

(p< 0,001) 

PI 2ºC = PI 3ºC 

PF 2ºC = PF 3ºC 

PT3 

 
PI 1ºC = PI 2ºC 

PF 1ºC = PF 2ºC 

PI 1ºC < PI 3ºC  
(p< 0,001) 

PI 1ºC < PI 3ºC  

(p< 0,001) 

 
PI 2ºC = PI 3ºC 

PF 2ºC = PF 3ºC 

PT4 

 
PI 1ºC = PI 2ºC 

PF 1ºC = PF 2ºC 

PI 1ºC < PI 3ºC  
(p< 0,001) 

PF 1ºC = PF 3ºC  

 
PI 2ºC = PI 3ºC 

PF 2ºC = PF 3ºC 

PT5 

 
PI 1ºC = PI 2ºC 

PF 1ºC = PF 2ºC 

PI 1ºC < PI 3ºC  
(p< 0,001) 

PF 1ºC = PF 3ºC  

 
PI 2ºC = PI 3ºC 

PF 2ºC = PF 3ºC 

PT6 

 

PI 1ºC = PI 2ºC 
PF 1ºC = PF 2ºC 

PI 1ºC < PI 3ºC  

(p< 0,003) 
PF 1ºC = PF 3ºC  

 

PI 2ºC = PI 3ºC 
PF 2ºC = PF 3ºC 

PT7 

 

PI 1ºC = PI 2ºC 

PF 1ºC = PF 2ºC 

PI 1ºC < PI 3ºC  

(p< 0,003) 

PF 1ºC = PF 3ºC  

 

PI 2ºC = PI 3ºC 

PF 2ºC = PF 3ºC 

Leitura  

Palavras 

PI 1ºC < PI 2ºC  

(p< 0,005) 

PF 1ºC = PF 2ºC 

PI 1ºC < PI 3ºC  

(p< 0,001) 

PF 1ºC = PF 3ºC 

 

PI 2ºC = PI 3ºC 

PF 2ºC = PF 3ºC 

Frases 

 
PI 1ºC = PI 2ºC 

PF 1ºC = PF 2ºC 

PI 1ºC < PI 3ºC  
(p< 0,002) 

PF 1ºC = PF 3ºC 

 
PI 2ºC = PI 3ºC 

PF 2ºC = PF 3ºC 

Textos 

PI 1ºC = PI 2ºC 

PI 1ºC < PI 2ºC  

(p< 0,003) 

PI 1ºC = PI 3ºC  

PF 1ºC < PF 3ºC  

(p< 0,001) 

 
PI 2ºC = PI 3ºC 

PF 2ºC = PF 3ºC 

 

Inicialmente, ressaltamos que, por não termos acompanhado a mesma turma ao longo 

de três anos, nossa análise é baseada em um recorte transversal. Nesse sentido, os dados do 

quadro nº 04 indicam uma progressão em relação à alfabetização entre o 1º e 3º anos, 

confirmando nossa hipótese de que o 1º ano deve ser o ano de apropriação da escrita. Ainda 

em relação à escrita de palavras, considerando que todas as crianças progrediram ao longo do 

ano neste aspecto, inferimos que a apropriação da escrita alfabética e da norma ortográfica se 

deu progressivamente no decorrer dos três anos. Destacamos, portanto, que o período de três 

anos para alfabetizar sem retenção possibilitou que todas as crianças tivessem seus tempos de 

aprendizagem respeitados, muitos se apropriando da escrita apenas no 3º ano (LÜDKE, 

2002). Por outro lado, não observamos diferença significativa entre o 2º e o 3º anos em todos 

os eixos. Apesar de as crianças dessas turmas terem agregado maior conhecimento, a 

consolidação e a sistematização das competências/habilidades de compreensão de leitura e 

produção textual apresentou-se precária, indicando, até certo ponto, que a “exclusão branda” 

pode ter perpassado algumas crianças do 1º ciclo (FREITAS, 2002, 2003). 
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Nesse sentido, as professoras apontaram que ainda não tinham autonomia e segurança 

quanto ao trato com a diversidade de aprendizagens na turma, sendo a heterogeneidade 

apontada como um elemento que dificultava a prática de alfabetização. Para viabilizar o 

ensino diversificado, as professoras taticamente criavam situações de atividades coletivas 

paralelas ao atendimento individualizado (1º e 2º anos) e de formação e separação de grupos 

(3º ano). Todavia, entendemos que a operacionalização do atendimento diferenciado aos 

tempos de aprendizagem, apregoada pelos teóricos defensores do ciclo (MAINARDES, 

2007b; FERNANDES, 2005; FREITAS, 2003; CRUZ, 2008; OLIVEIRA, 2010), não 

dependeria de uma simples mudança curricular, mas estaria vinculada a uma mudança na 

lógica sobre o que seria a função da escola, resgatando o perfil do professor alfabetizador no 

respeito ao tempo ampliado da criança em fase de alfabetização, para três anos, sem perder de 

foco as expectativas de aprendizagem necessárias a cada ano escolar. 

No geral, as professoras investigadas possuíam consciência da necessidade de uma 

maior especificidade quanto aos eixos da Língua Portuguesa nos três anos iniciais do Ensino 

Fundamental, ficando explícita essa opção no resultado da análise da frequência dos eixos de 

Língua Portuguesa nas práticas de alfabetização investigadas. Em geral, observamos uma 

progressão do ensino, entre os anos do 1º ciclo, quanto aos eixos da Língua Portuguesa no que 

se refere à frequência e à qualidade das atividades propostas. Em relação ao eixo da leitura foi 

observada uma progressão do ensino entre os anos do ciclo com crescente exploração das 

estratégias de leitura mais complexas. Em relação ao eixo da análise linguística, percebemos 

uma progressão do 1º ao 3º anos das atividades de apropriação da escrita e da reflexão 

fonológica; já nas atividades que exploram a norma ortográfica e aspectos morfológicos e 

gramaticais ocorreu uma progressão inversamente proporcional. Por fim, no eixo da produção 

textual há uma progressão entre os anos, pois, apesar de a turma de 2º ano/EC ter tido uma 

maior frequência em atividades, muitas delas não eram significativas, contextualizadas e 

aprofundadas se comparadas às atividades desenvolvidas na turma do 3º ano/EC.  

Percebemos na análise dos eixos de Língua Portuguesa que as professoras da Escola 

Ciclada, na maior parte das situações, buscavam “reinventar a alfabetização” (SOARES, 

2003a), propondo um trabalho específico de alfabetização, em meio a um contexto de 

letramento. Essa perspectiva ficou evidente quando elas, por um lado, refletiam sobre as 

características dos diferentes gêneros trabalhados e seus usos e, por outro, faziam 

intervenções específicas relacionadas ao processo de alfabetização (MORAIS, 2005). Por fim, 

entendemos que o bom desempenho das crianças da Escola Ciclada poderia estar relacionado 

ao comprometimento das professoras em desenvolver, a cada ano, atividades em todos os 
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eixos da Língua Portuguesa, apesar de em alguns momentos não desenvolverem as atividades 

de produção textual e de leitura de forma aprofundada e significativa.  
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CAPÍTULO 4 ESCOLA SERIADA: A FABRICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE 

ALFABETIZAÇÃO E A APRENDIZAGEM DA ESCRITA E LEITURA PELAS 

CRIANÇAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Para essa série ser uma coisa boa... Eu faria do jeito que está (referindo-se à forma como ocorre na 

Escola Seriada). Tá entendendo? Eu faria no perfil realmente assim tem que ser geral que as 

professoras tivessem a mesma visão porque tem professor que basta lê uma palavrinha simples, fez 
uma produçãozinha simples e o menino vai passando e às vezes nem é isso, ah! Esse menino esta 

ficando velho vamos passar (...) eu acho que deveria ser seriado, com uma elaboração de um perfil 

organizado dentro realmente das possibilidades. Porque vê feito eu... Já ensinei e mesmo assim (o 

menino) vai passando sem fim, quando chega naquela serie (2º ano) o negocio já esta grave, não é 
porque ele esta ficando velho é porque ele vai passando, vai passando ele não vai ser minha 

responsabilidade e é o outro professor que vai ficar com a responsabilidade de reprovar? Com aquele 

déficit que o menino já vem (e vai) se agravando, se agravando. Também por outro lado não tem 
como, como vai cobrar? Tinha que criar cobrança, mesmo que fosse ciclo, mas tinha que ter um perfil 

final. Porque tem mínimo do primeiro, do segundo, do terceiro que reprova. Quando tava relatando os 

meninos lá (cita outro município), aqui mesmo na escola tem professores que são daqui e são de lá e 
falam que lá pegam meninos de todo jeito. Aí minha preocupação e (eu digo) você qual é a sua 

contribuição? “Eu não posso fazer muita coisa não, passo também” (fala da outra professora). Eu fico 

besta, meu Deus do céu! Eu quero contribuir quero contribuir com o meu país, eu vou passar adiante? 

Não é assim não, vou jogando a batata? Não, tem que contribuir com alguma coisa! Eu não consigo 
não, possa ser que eu seja radical. [...] se você acha que você está ajudando a criança passando adiante, 

ele não chegou no perfil mínimo do mínimo você faz. Eu não me preocupo não que eu vou receber a 

tempestade, que esta vindo, mas a consciência é sua porque ele vai estar sendo colocado em um perfil 
no terceiro ano. Aí vai fica sempre menino defasado, não é melhor ele reprovar que ele não tá velho? 

É primeira serie simplesmente você tem que olhar a questão de maturidade. Então eu acho que o 

melhor é a seriação. Eu acredito nela se tem professor competente, comprometido. 

(Entrevista, Professora 1S) 

 

 Este capítulo tem por objetivo apresentar os resultados relacionados ao caso da Escola 

Seriada. Para isso, iremos, inicialmente, apresentar a caracterização da escola de Camaragibe, 

das professoras e das crianças participantes; as orientações oficiais contidas na Proposta 

Curricular Municipal de Camaragibe em relação à alfabetização; explicitaremos qual o perfil 

de entrada e de saída das crianças participantes da pesquisa; por fim, analisaremos como as 

professoras, dos três anos investigados, fabricaram suas práticas de alfabetização no contexto 

da Escola Seriada.  

 

4.1 Caracterização da Escola Seriada em Camaragibe: o perfil dos participantes 

  

Os dados do relatório diagnóstico das Regiões Político-Administrativas de 

Camaragibe (CAMARAGIBE, 2006) apontam que o município é responsável apenas por 

parte da educação básica, compreendendo a educação infantil, ensino fundamental e educação 

de jovens e adultos. Também absorve o ensino formal de 22 escolas conveniadas (associações 
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de moradores, clube de mães, dentre outros), atendendo crianças da Educação Infantil no ano 

de 2009. É uma rede que funciona organizada em série na qual os dois primeiros anos do 

Ensino Fundamental são destinados ao processo de alfabetização, não sendo permitida a 

reprovação das crianças na passagem do 1º ao 2º ano. Vale salientar que a rede municipal de 

Camaragibe é composta por 26 escolas, distribuídas em cinco regiões político-administrativas, 

tendo atendido 10.959 crianças em 2009. A escola pesquisada está localizada na região 

administrativa dois.  

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Camaragibe vem realizando 

sistematicamente formação continuada de professores para a alfabetização, tendo realizado 

recentemente a revisão da Proposta Curricular do município, investido na qualificação de seu 

professor por meio do atendimento às suas necessidades formativas. Na política de Formação 

de Professores Alfabetizadores deste município, verificamos a realização de vários fóruns e 

formações específicas, a promoção de encontros mensais ou bimestrais no horário de trabalho 

e o acompanhamento sistemático de estagiários e assessores da Universidade Federal de 

Pernambuco (CEEL/UFPE) nas turmas do ano 1 e ano 5 (realizado no ano de 2008).  

Além disso, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Camaragibe ocupa lugar de 

destaque no Fórum Pernambucano em defesa da educação infantil, que se integra às várias 

ações do Movimento Inter-fóruns de Educação Infantil no Brasil (MIEIB), sediando no 

município um encontro estadual do movimento, em 2007. Da mesma forma, o município vem 

se destacando no Fórum Pernambucano de EJA. Em ambos os fóruns, faz parte do grupo 

gestor que tem como diretriz a discussão e a implantação de ações referências em todo Brasil. 

O município vem ampliando de forma participativa a discussão de suas metas e 

diretrizes para a elaboração de documentos pedagógicos norteadores. Nesse sentido, dois 

documentos produzidos pelo município foram destaque em vários eventos e encontros 

nacionais, considerado como uma atitude pioneira no que diz respeito à construção de 

elementos norteadores em prol de uma educação de qualidade: a Proposta Curricular do 

Município para o ensino fundamental (CAMARAGIBE, 2010a), elaborada entre 2000 e 2010, 

e a Proposta Curricular do Município para a educação infantil, publicada em 2002. Ambos 

foram elaborados em uma parceria estabelecida entre os professores da rede municipal, 

técnicos da secretaria municipal e uma equipe de assessores formada por professores 

renomados nas mais diversas áreas de conhecimento, muitos sendo da UFPE.  

 

 

 



203 

 

 

4.1.1 Como era a Escola Seriada? 

 

Em sua estrutura física, a escola tinha 5 salas de aula (cada uma delas só acomoda 

confortavelmente 16 crianças), uma biblioteca, uma sala de professores/informática, uma 

secretaria que também funciona como direção, uma cozinha e uma área (pátio pequeno) que 

servia para as atividades de apoio na aprendizagem. Devido à grande procura e à falta de 

espaço físico, a escola funcionava com 15 turmas e 337 crianças distribuídas nas turmas de 

Educação Infantil (5 turmas) e turmas de 1º ao 5 º ano do Ensino Fundamental (2 turmas para 

cada ano) nos turnos da manhã, intermediário e tarde. Salientamos que as turmas funcionam 

com 5 minutos a menos na hora aula.  

As crianças que frequentavam a escola eram provenientes de famílias com baixos 

níveis de renda e escolarização. O bairro no qual a escola está inserida é residencial com 

pequenos pontos comerciais. Há uma Cooperativa Escolar que recebe e gerencia recursos 

federais para manutenção e desenvolvimento do ensino na qual um bom número de pais 

participa. Apesar desse envolvimento, muitos pais não participam da comunidade escolar por 

meio dos Conselhos Escolares, indo eventualmente à escola para saber sobre as aprendizagens 

de seus filhos. A equipe gestora da escola e as professoras apontavam que essa omissão dos 

pais era um fator complicador na efetivação e no acompanhamento das aprendizagens das 

crianças.  

Seguem alguns espaços da Escola Seriada nos quais foram observadas as aulas: 

 

Figura nº 64     Figura nº 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala da biblioteca – Escola Seriada Sala do 1º ano – Escola Seriada 
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Figura nº 66     Figura nº 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As salas de aulas na Escola Seriada eram organizadas em filas duplas de cadeiras com 

bancadas. Estas possuíam um bebedouro no espaço físico da sala, e um armário para guardar 

os trabalhos, materiais e livros das crianças. Muitos dos trabalhos produzidos eram colocados 

na parede. Cada sala possuía um alfabeto ilustrado na parede.  

A escola tinha uma gestão democrática participativa compartilhada pela comunidade, 

funcionários e professores por meio do Conselho Escolar. A gestora escolar acumulava a 

função de diretora da escola e também de coordenadora pedagógica, tendo sido indicada pela 

Gestão Municipal, pois a eleição para gestores escolares ainda não tinha sido implantada em 

2010. Segundo a gestora entrevistada, uma de suas funções era de acompanhar o desempenho 

da escola no tocante aos níveis diferenciados nas aprendizagens de leitura e escrita.  

Esta preocupação com a diversidade de aprendizagens também foi observada no 

Projeto Político Pedagógico da Escola Seriada (PPP-ES) que indicou uma preocupação com 

as aprendizagens das crianças, com a disciplina e o aproveitamento do tempo na sala de aula, 

conforme consta nos objetivos específicos deste documento (CAMARAGIBE, 2010b). Além 

disso, o PPP-ES propunha que a criança deveria ser atendida de forma diferenciada por meio 

de aulas específicas ao atendimento das suas necessidades e dificuldades de aprendizagem 

bem como orienta que este participe de situações diferenciadas de letramentos, tais como: 

acesso ao acervo de livros da biblioteca, participação em vários eventos extraescolares, escuta 

de leituras de gêneros diversos, dentre outros objetivos específicos apresentados.  

Os objetivos específicos relacionados à prática pedagógica dos professores enfatizam a 

tomada de decisões coletivamente, o aperfeiçoamento profissional pela valorização dos 

conhecimentos adquiridos nas formações, a otimização do tempo pedagógico, o registro e a 

reflexão da prática, a socialização das avaliações realizadas com os pais, a realização de 

estudos quinzenais com a equipe. Além desses elementos, há uma orientação para que as 

Sala do 2º ano – Escola Seriada Sala do 3º ano – Escola Seriada 
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práticas sejam pautadas em um ensino baseado na Pedagogia de Projetos, sendo esses projetos 

pedagógicos definidos nas reuniões do Conselho Escolar, no começo de cada ano e 

organizados no cronograma anual de atividades tendo como temática no ano de 2010 a “Copa 

do Mundo”.  

Na tentativa de garantir que a maioria de suas crianças chegasse alfabetizada no final 

do 2º ano, a escola ainda desenvolvia projetos escolares de apoio à aprendizagem de 

elementos curriculares específicos: Olimpíadas da Língua Portuguesa (explorava a ortografia 

correta das palavras), leitura deleite (diariamente as professoras faziam leituras prazerosas em 

suas turmas) atividades extraclasse (atividades de apoio às crianças com dificuldades em 

Língua Portuguesa conduzidas pelas estagiárias e gestora), GIBITECA (projeto desenvolvido 

no ano de 2009 e ampliado para o ano de 2010, contemplando apenas as turmas dos anos 4 e 

5). 

Além destes, no ano de 2010 foi desenvolvido um Projeto de Apoio Pedagógico com a 

turma do 2º ano, duas vezes por semana no 2º semestre, visando auxiliar na consolidação do 

processo de alfabetização. Esta turma era dividida no primeiro horário em dois grupos: 

crianças alfabéticas e ainda em processo de apropriação. As crianças, que já tinham 

autonomia de leitura e escrita, iam para a biblioteca e lá realizavam atividades de leitura, 

compreensão e produção de textos com os mais diversos gêneros com a diretora da escola; 

enquanto isso, a outra parte da turma ficava na sala de aula com a professora trabalhando de 

forma mais esmiuçada os princípios e as convenções do SNA com a finalidade de avançar em 

suas hipóteses de escrita.  

 

4.1.2 Quem eram as professoras da Escola Seriada? 

 

O quadro nº 05 apresenta um panorama do perfil das professoras da Escola Seriada. 

 

 

Quadro nº 05 - Perfil acadêmico e profissional das professoras acompanhadas 

Escola Seriada 

 

Aspecto Professora 1S Professora 2S Professora 3S 

Ensino Médio 
Escola pública 

(Científico) 

Escola particular 

(Científico)  

Escola Pública 

(Magistério) 

Graduação/Licenciatura Pedagogia (UFPE) Pedagogia (UFPE) 
Geografia 

(UFPE) 

Ano de conclusão da 

Graduação 
1994 1999 2007 

Pós-graduação Não Não Não 
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Ano de conclusão da Pós - - - 

Anos de atuação na rede 

municipal 

21 anos, só na 

Escola Seriada. 

22 anos, só na 

Escola Seriada. 

12 anos, só na 

Escola Seriada. 

Ano-ciclo que lecionou em 

2005/2006/2007/2008/2009 

1º ano e no grupo 

V da Educação 
Infantil (2005 a 

2009). 

2º ano (2005); 2º 
ano (2006), 3º ano 

(2007); 2º ano 

(2008); 2º ano 

(2009). 

1º ano (2005); 2º 
ano (2006), EJA 

e 1º ano (2007); 

3º ano (2008); 2º 

ano (2009). 

Atuava em outra rede? 

Qual? 
Não Não Não 

Função em outra rede ou 

na própria, porém em 

outro horário 

Professora do 5º 

ano (9 anos - outro 

turno) 

Professora do 3º e 

4º anos (outro 
turno) 

 

Professora de 

EJA (apenas um 
ano no outro 

turno) 

Exerceu outra atividade 

diferente da docência 

Sim, secretaria da 
escola (1 ano) 

Não Não 

Anos de atuação em 

turmas de alfabetização 

21 anos na 

Educação Infantil 

(ano V), 1º, 2º e 3º 
anos 

21 anos nos 1º, 2º e 
3º anos das escolas 

em séries 

11 anos no 1º, 2º 
e 3º anos nas 

escolas em séries 

   

    

  Em relação à formação das docentes, percebemos que duas das professoras da Escola 

Seriada tiveram sua formação de Ensino Médio em escolas da rede pública e uma delas 

(professora 2S) na escola particular. Já no ensino superior, todas as professoras estudaram na 

UFPE, porém apenas duas delas fizeram pedagogia (professora 1S, 26 anos de formação, e a 

professora 2S, 21 anos de formação) e a outra (Professora 3C) se formou em 2007 em 

geografia, porém esta professora tinha o curso de Normal Médio que a habilitava para o 

ensino nas séries iniciais. Nenhuma das professoras possuía pós-graduação. 

  Em relação à experiência nas organizações escolares, todas as professoras afirmaram 

ter atuado apenas nas escolas organizadas em séries: 21 (professora 1S), 22 (professora 2S) e 

12 (professora 3S). É importante salientar que nenhuma dessas professoras possui experiência 

como coordenadora e trabalha dois expedientes diurnos, apenas a professora 2S. As 

professoras mais experientes, em termos de anos de exercício da docência em ambas as redes, 

são as professoras 1S e 25 com 21 e 22 anos, respectivamente, em relação à professora 3S que 

tem 12 anos.  

  Em relação à experiência na docência em turmas de alfabetização, a professora 1S 

possui vinte anos de experiência no grupo V da Educação Infantil e nas três turmas de 

alfabetização apenas na escola seriada, tendo, nos últimos cinco anos, atuado nas turmas já 

mencionadas e, apenas em um ano, como secretaria da escola. A professora 2S possui 22 anos 

de atuação nos 1º, 2º e 3º anos da escola em série, turmas nas quais vem atuando nos últimos 
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cinco anos juntamente ao 3º e 4º anos em que atua no contra turno. A professora 3S possui 12 

anos de experiência nas três turmas de alfabetização nas quais vem atuando nos últimos cinco 

anos na escola em série.  

 

4.1.3 Quem eram as crianças da Escola Seriada? 

 

As turmas da Escola Seriada participantes da pesquisa tinham um total de 76 crianças 

matriculadas, sendo 21 crianças do 1º ano, 25 crianças do 2º ano e 30 crianças do 3º ano. A 

maioria das crianças era proveniente do próprio bairro da escola. A escola tinha algumas 

crianças com deficiência
42

 mental (uma criança no 1º ano, três crianças no 2º ano e duas 

crianças no 3º ano). As crianças com deficiência mental não participaram das atividades de 

diagnose na nossa pesquisa, pois seria necessária uma atividade específica a cada caso 

apresentado. Nesse sentido, para fins de coleta de dados, por meio das atividades de diagnose, 

apenas participaram da pesquisa: 17 crianças do 1º ano, 19 crianças do 2º ano e 27 crianças do 

3º ano, deixamos de fora as crianças que nunca compareceram, as que foram transferidas e as 

com deficiência mental
43

.  

Em relação à escola de origem na qual crianças tinham estudado no ano de 2009, no 1º 

ano duas delas eram provenientes de outra escola da rede municipal e as outras quinze 

frequentaram a Educação Infantil na própria escola. No 2º ano, quatro crianças vieram de 

outra escola da rede municipal de Recife, uma veio de escola particular, quatro já tinham sido 

retidas no ano anterior na própria escola e dez estudaram no 1º ano da própria escola. Já no 3º 

ano, uma criança tinha vindo de outra escola da rede municipal, três tinham sido retidas no 3º 

ano (duas dessas eram repetentes pela segunda vez) e 23 eram provenientes do 2º ano da 

própria escola.  

Em relação à distorção idade/série, o 1º ano não apresentou criança com essa 

distorção; cinco crianças do 2º ano apresentaram distorção idade/série. Na turma de 3º ano, 

seis das crianças apresentaram distorção idade/série para a turma. Em relação à frequência às 

aulas, todas as turmas tiveram um bom índice. No 1º ano apenas uma criança apresentou 70% 

da frequência anual, os demais apresentaram mais de 80% (sete crianças) e 100% (nove 

crianças). No segundo ano, apenas três crianças tiveram um índice diferente de 100% e 

superior a 90%; já no 3º ano apenas uma criança teve percentual inferior a 75%. Por fim, 

iremos denominar estas turmas na análise dos dados por: 1º ano/ES, 2º ano/ES e 3º ano/ES. 

                                                
42 Termo já explicado anteriormente. 
43 Este mesmo procedimento foi utilizado para coletar os dados da Escola Ciclada. 



208 

 

 

4.2 Estratégias para o ensino dos eixos da Língua Portuguesa presentes na Proposta 

Curricular de Camaragibe e expectativas de aprendizagem para os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental na Escola Seriada 

 

Nesta seção, iremos delinear as orientações curriculares do município de Camaragibe 

apontando as (i) estratégias propostas para a prática de alfabetização no que se refere aos 

eixos da Língua Portuguesa bem como as (ii) expectativas de aprendizagens para os três anos 

iniciais do Ensino Fundamental.  

Em relação às (i) estratégias propostas para o ensino da leitura e da escrita nas turmas 

de alfabetização, a Proposta Curricular de Camaragibe apresenta como base teórica a 

concepção sociointeracionista de que a língua é um espaço de interação. Além disso, ela 

define que o papel da escola seria de “possibilitar o contato dos alunos com variados gêneros 

textuais”, porém esse ensino não pode ser feito de modo prescritivo, sendo mais importante 

“levar os alunos a refletirem sobre as estratégias usadas pelos autores para dar conta dos 

propósitos comunicativos” (CAMARAGIBE, 2010a). 

Para isso, o documento acima referido enfatiza a necessidade de serem planejadas 

situações interativas entre as crianças de leitura e escrita, em uma perspectiva de alfabetizar 

letrando, que contemple os eixos de ensino da língua (apropriação da escrita alfabética, leitura 

e produção de textos escritos, oralidade, análise linguística) de modo integrado e 

significativo
44

. Para efetivação dessa Proposta, são previstas ações voltadas para a introdução, 

o aprofundamento e a consolidação de cada objetivo de ensino elencado. 

Em relação ao “eixo de apropriação do sistema de escrita alfabético”, as orientações 

presentes na Proposta Curricular de Camaragibe (CAMARAGIBE, 2010a) contemplam 

discussões teóricas sobre a Psicogênese da Escrita, os princípios e as convenções do SNA. 

Além disso, são apresentadas orientações para a prática de alfabetização por meio de diversos 

tipos de atividades e de possibilidades de intervenções. O documento ainda traz a importância 

de existirem atividades que busquem possibilitar a apropriação do SNA (a criança se tornaria 

alfabética) e outras que busquem consolidar e sistematizar o processo (a criança se tornaria 

alfabetizada). O quadro nº 06 a seguir descreve os objetivos de ensino e aprendizagem nesse 

eixo de ensino para a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 

                                                
44 Nesta análise, não trataremos do eixo da Oralidade por fugir de nosso objetivo de pesquisa. 
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Quadro nº 06 - Objetivos de Ensino no Eixo de Apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabético da Proposta Curricular de Camaragibe – Educação Infantil e Ensino 

Fundamental 

 

 

 

Legenda: I – Introduzir; A – Aprofundar; C – Consolidar. 

 

   Analisando os objetivos de ensino apontados, observa-se que há a orientação para um 

trabalho específico e sistemático quanto à apropriação do sistema de escrita alfabética pela 

Objetivamos que os crianças aprendam a: 
Educação Infantil Ensino Fundamental 

1
o
 2

o
 3º 1

o
 2

o
 3

o
 

Manipular alguns objetos com que se escreve 
na escola (lápis, caderno, borracha). 

I/A I/A I/A/C I/A/C -- -- 

Identificar seu nome próprio em meio a outras 

palavras. 
I/A I/A/C I/A/C I/A/C -- -- 

Reproduzir seu nome, mesmo antes de poder 
escrever outras palavras. 

I I/A I/AC I/A/C -- -- 

Diferenciar letras de números e outros 

símbolos. 

I 

 
I/A I/A/C I/A/C -- -- 

Usar as letras de forma do alfabeto da língua 

portuguesa, ao escrever palavras. 

I 

 
I/A I/A/C I/A/C -- -- 

Perceber a direção e o sentido da escrita do 

português. 

I 

 
I/A I/A/C I/A/C -- -- 

Identificar e reproduzir um repertório de 

palavras “estáveis” (fixas). 
-- I/A I/A/C I/A/C -- -- 

Compreender que palavras diferentes 

compartilham certas letras. 

I 

 
I/A I/A/C I/A/C -- -- 

Perceber que palavras diferentes variam quanto 

ao número de letras e quanto ao repertório e/ou 
ordem das mesmas. 

I I/A I/A/C I/A/C -- -- 

Contar oralmente as sílabas de palavras e 

compará-las quanto ao tamanho. 
I I/A I/A/C I/A/C -- -- 

Identificar semelhanças sonoras em sílabas 
iniciais, mediais e em rimas. 

-- I I/A I/A/C -- -- 

Usar letras cursivas. -- -- I I A C 

Identificar todas as letras do alfabeto por seus 

nomes e formatos. 
-- -- I I/A I/A/C -- 

Reconhecer que as vogais estão presentes em 

todas as sílabas. 
-- -- I A/C -- -- 

Dominar as correspondências letra-som, de 

modo a ler palavras e sentenças com 
autonomia. 

-- -- I I/A I/A/C -- 

Dominar as correspondências letra-som, de 

modo a escrever palavras e sentenças legíveis. 
-- -- I I/A I/A/C -- 

Compreender que nem sempre as relações 
som-grafia são regulares e que, em vários 

casos, mais de uma letra notam um mesmo 

som. 

-- -- I I/A I/A/C -- 

Escrever com caligrafia legível. -- -- I I/A C -- 
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apresentação aprofundada dos conteúdos (presentes neles) e por possibilitar reflexões 

necessárias acerca dos princípios e das convenções do SNA desde a Educação Infantil. 

Segundo Morais (2005), é importante que a criança participe desde a Educação Infantil de 

situações de reflexão sobre as propriedade e as convenções do SNA bem como fonológicas 

para que possa se alfabetizar pela elaboração e pelo avanço em suas hipóteses de escrita.  

   Além disso, os objetivos são apresentados de forma articulada e especificados por ano, 

cujo propósito é que todas as crianças estejam alfabéticas até o final do 1º ano, devendo a 

consolidação desse processo se dar no 2º e 3º anos. No entanto, em relação ao objetivo 

“compreender que nem sempre as relações som-grafia são regulares e que, em vários casos, 

mais de uma letra notam um mesmo som”, discordamos da progressão proposta entre o 2º e 3º 

anos por entendermos que as crianças do 3º ano ainda estariam em fase de consolidação 

dessas regularidades ortográficas. Ressaltamos, ainda, a necessidade de outro objetivo no qual 

as crianças também pensem nos casos em que uma mesma letra pode apresentar vários sons.  

   Em relação às “estratégias propostas para o eixo da Leitura e Produção de textos”, 

estas buscam assegurar que as crianças aprendam a ler e produzir textos de diferentes gêneros, 

a partir de finalidades diversas, identificando suas características sociodiscursivas e 

composicionais, compreendendo-os. Nesse sentido, são estimuladas situações de ensino, com 

os alfabéticos e os não-alfabéticos, que contemplem os diversos eventos de letramento nas 

quais os gêneros textuais configuram-se como objeto de ensino por excelência, em uma 

perspectiva reflexiva sobre seus usos, suas funções, suas propriedades e seus modos 

organizativos.   

   Nesse sentido, os objetivos são apresentados de forma progressiva entre os anos 

escolares, por meio de oito agrupamentos. Os agrupamentos propostos são compostos por 

textos destinados a: documentação e memorização das ações humanas, expressão da cultura 

literária ficcional, indicação de instruções e prescrições, transmissão e construção de saberes 

da esfera científica, discussão sobre temas controversos ou ao convencimento de pessoas 

sobre determinado ponto de vista ou sobre a adoção de determinado comportamento, 

organização do dia a dia e tarefas cotidianas; por fim, textos não verbais e da tradição oral, 

bem como poemas e músicas (CAMARAGIBE, 2010a). Neste eixo, as orientações são 

divididas em objetivos voltados para a leitura e a produção textual. Os objetivos para o ensino 

da leitura são (quadro nº 07): 
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Quadro nº 07 - Objetivos de ensino quanto à Leitura presentes na Proposta Curricular 

de Camaragibe – Educação Infantil e Ensino Fundamental 

 

Objetivamos que os crianças aprendam a: 

Educação 

Infantil 

Ensino Fundamental 

1
o
 2

o
 3º 1

o
 2

o
 3

o
 

Ler textos não verbais, com compreensão. I/A I/A I/A/C I/A/C A/C A/C 

Ouvir com atenção, textos lidos por outras pessoas. I/A I/A I/A/C I/A/C A/C A/C 

Compreender textos lidos por outras pessoas, 
utilizando diferentes estratégias de compreensão de 

textos (resgatar significados literais, inferir 

informações, apreender sentidos gerais...). 

I/A I/A I/A/C I/A/C A/C A/C 

Conhecer diferentes suportes textuais, 
reconhecendo suas características e identificando 

onde encontrar os textos procurados. 

I I/A I/A/C I/A/C A/C A/C 

Reconhecer alguns gêneros textuais, suas 
características, refletindo sobre as práticas sociais 

onde eles circulam. 

-- -- I I/A/C I/A/C I/A/C 

Compreender textos da ordem do narrar (conto, 

fábula, lenda...) e do relatar (biografia, notícia, 
relato pessoal...), reconstruindo as relações 

temporais, os elementos da narrativa (situação 

inicial, fato gerador da narrativa, conflito, 
desfecho), e identificando / caracterizando 

personagens de um texto. 

I 
I/A 

 
I/A 

 
I/A/C 

 
I/A/C 

 
I/A/C 

Seguir orientações fornecidas em textos da ordem 

do descrever ações (receitas culinárias, instruções 
de jogos, instruções de montagem e de uso de 

eletrodomésticos...). 

I 
I/A 

 
I/A 

 
I/A/C 

 
I/A/C 

 
I/A/C 

Compreender e articular ideias contidas em textos 

da ordem do expor (texto didático, nota de 
enciclopédia, verbete...) e do argumentar (carta do 

leitor, artigo de opinião, carta de reclamação...), 

identificando pontos de vista, cadeias de causa / 
consequência, explicação, dentre outros. 

-- -- -- 
I/A/C 

 

I/A/C 

 
I/A/C 

Antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios 

relativos aos textos a serem lidos a partir de pistas 

tais como suporte, gênero textual, autor, imagens, 
dentre outros. 

I I/A I/A I/A I/A/C A/C 

Ler em voz alta, com fluência, palavras e pequenos 

textos. 
-- -- -- I/A A/C C 

Ler em voz alta, com fluência, textos de extensão 
média e grande. 

-- -- -- -- I A 

Ler com interesse e autonomia, atendendo a 

diferentes finalidades que emergem em diversos 
contextos sociais. 

-- -- -- I I/A A 

Ler com autonomia, identificando informações 

explícitas no texto, a partir de questões de 

localização de informações. 

-- -- -- I I/A A 

Ler com autonomia, elaborando inferências, 

utilizando pistas que levam à leitura de 

subentendidos do texto. 

-- -- -- I I/A A 
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   Os objetivos elencados apontam para a inserção da criança, desde a Educação Infantil, 

em práticas discursivas de leitura e compreensão de textos em uma perspectiva de letramento. 

Além disso, sugerem um trabalho articulado entre os gêneros discursivos pela apresentação 

dos que devem ser foco de ensino, a cada ano, por meio da exploração de suas 

especificidades, propriedades, finalidades e suportes. Assim sendo, os objetivos apresentam 

especificidade e progressão bem como delimitam com clareza os conteúdos a serem 

trabalhados. No entanto, em relação ao objetivo de “fluência de leitura de textos de extensão 

média e grande”, discordamos da progressão proposta entre o 2º e 3º anos por entendermos 

que as crianças do 3º ano, se já podem consolidar a capacidade de ler com fluência pequenos 

textos, também estariam aptas a ler textos maiores, podendo ter como foco a consolidação 

dessa habilidade neste ano escolar, vindo o 2º ano a ter como foco a Introdução e o 

Aprofundamento desse objetivo específico.  

Ler com autonomia e estabelecer relações lógicas 

entre partes de um texto (adição, oposição, 

explicação, conclusão, causa, consequência, 

condição, temporalidade e finalidade). 

-- -- -- I I/A A 

Ler com autonomia, apreendendo sentidos gerais do 

texto, a partir de generalização de informações 

presentes em diferentes partes do texto. 

-- -- -- I I/A A 

Identificar as partes de um texto lido e reordenar as 
partes de um texto desordenado. 

-- -- I I I/A A 

Ler com autonomia, interpretando frases e 

expressões dos textos, retomando o contexto e 
sentido geral do texto. 

-- -- -- I I/A A 

Ler com autonomia, identificando o significado de 

palavras nos textos, a partir do contexto. 
-- -- -- I I/A A 

Resumir textos, diferenciando entre as informações 
principais e as secundárias. 

-- -- -- -- -- I 

Emitir opinião própria sobre os textos lidos e sobre 

as temáticas tratadas neles. 
-- -- I I/A A A 

Estabelecer relação de intertextualidade, 
relacionando textos quanto aos conteúdos ou quanto 

às formas composicionais. 

-- -- -- -- I A 

Relacionar textos verbais e não verbais, construindo 

sentidos. 
-- -- -- I I/A A 

Aplicar ideias de um texto a novas situações. -- -- -- I I/A A 
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Quadro nº 08 - Objetivo de ensino quanto à Produção de Textos presentes na Proposta 

Curricular de Camaragibe – Educação Infantil e Ensino Fundamental 

 

Objetivamos que as crianças aprendam a: 
Educação Infantil Ensino Fundamental 

1
o
 2

o
 3º 1

o
 2

o
 3

o
 

Refletir sobre o contexto de produção de textos 

(finalidade, gênero textual, destinatário), 

decidindo sobre as melhores estratégias para 
atender a diferentes finalidades. 

-- -- I I/A A A 

Ativar conhecimentos prévios para produção 

de textos, selecionando os conhecimentos 

relevantes para a elaboração textual. 

-- -- I I A A 

Planejar a escrita de textos: organizar roteiros, 

planos gerais para atender a diferentes 

finalidades. 

-- -- I 
I/A 

 
A A 

Ditar textos da ordem do narrar e relatar 
(contos, biografias, relatos pessoais...), 

atendendo às características dos gêneros e às 

finalidades diversas. 

-- I I/A I/A A C 

Ditar textos da ordem do descrever ações 
(instruções de brincadeiras, receitas culinárias, 

regras de comportamento...), atendendo às 

características dos gêneros e às finalidades 
diversas. 

-- I 
I/A 

 
I/A 

 
A C 

Ditar textos da ordem do expor e do 

argumentar (carta de reclamação, carta do 

leitor, artigo de opinião, texto didático...), 
atendendo às características dos gêneros e às 

finalidades diversas. 

-- -- 
-- 

 
I A C 

Produzir, com autonomia, textos da ordem do 
narrar e relatar (contos, biografias, relatos 

pessoais...), atendendo às características dos 

gêneros e às finalidades diversas. 

-- -- -- -- I I/A 

Produzir, com autonomia, textos da ordem do 
descrever ações (instruções de brincadeiras, 

receitas culinárias, regras de comportamento 

...), atendendo às características dos gêneros e 
às finalidades diversas. 

-- -- -- -- I I/A 

Produzir, com autonomia, textos da ordem do 

expor e do argumentar (carta de reclamação, 

carta do leitor, artigo de opinião, texto 
didático...), atendendo às características dos 

gêneros e às finalidades diversas. 

-- -- -- -- I I/A 

Organizar o conteúdo textual, estruturando os 

períodos e utilizando recursos coesivos para 
articular ideias e fatos. 

-- -- -- I A A 

Organizar o texto, dividindo-o em capítulos / 

tópicos / parágrafos.  
-- -- -- I I/A A 

Pontuar os textos, favorecendo a compreensão 
do leitor. 

-- -- -- -- I I 

Utilizar vocabulário diversificado e adequado 

ao gênero e às finalidades propostas. 
-- -- -- I I/A 

A 
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   Semelhante à leitura, os objetivos apresentados no quadro nº 08 preveem a inserção da 

criança, desde a Educação Infantil, em práticas de produção de textos pela exploração do 

contexto de produção, propriedades e finalidades dos gêneros discursivos em uma perspectiva 

de letramento. Assim sendo, eles apresentam especificidade e progressão bem como 

delimitam com clareza os conteúdos a serem trabalhados. No entanto, em relação aos 

objetivos que tratam da “produção de textos com autonomia”, entendemos que estes deveriam 

ter sua progressão repensada desde o 1º ano, tendo em vista que nesta Rede Municipal é o ano 

destinado à apropriação do SNA.  

   Identificamos, nesse aspecto, uma contradição na progressão entre os objetivos 

apresentados: por um lado, desde o 1º ano, espera-se que a criança seja capaz de pensar no 

contexto de produção, nos períodos e na estrutura do texto, no uso de recursos coesivos por 

meio da revisão e avaliação; entretanto, não está previsto que seja introduzido o ensino da 

produção de textos de forma autônoma desde esse ano escolar. Ressaltamos, portanto, a 

necessidade de compreendermos que no momento de produção textual estão em “jogo” os 

aspetos da textualidade e da grafia, devendo estes ser alvo de ensino desde o início da 

alfabetização.  

   Analisando os eixos elencados, entendemos que uma das grandes contribuições da 

Proposta Curricular da Rede Municipal de Camaragibe seria a presença de delimitação, 

especificidade e progressão dos objetivos de ensino para cada ano do Ensino Fundamental, 

com orientações didáticas e pedagógicas para a sua efetivação na prática de ensino da leitura e 

da escrita. Nesse sentido, entendemos que a proposta em questão pode contribuir com a 

organização da progressão da aprendizagem das crianças ao longo do ano escolar e entre os 

anos. Segundo as professoras, estas orientações auxiliam na condução do processo de 

alfabetização e no estabelecimento de expectativas de aprendizagens para os três anos do 

Ensino Fundamental. 

 Em relação às (ii) expectativas de aprendizagens para os três anos iniciais do Ensino 

Fundamental, foi elaborado pela Rede Municipal de Educação de Camaragibe um Quadro-

Revisar os textos durante o processo de escrita, 

retomando as partes já escritas para planejar os 

trechos seguintes. 

-- -- -- I A A 

Revisar os textos após diferentes versões, 
reescrevendo-os de modo a melhorar a forma 

composicional e a aperfeiçoar as estratégias 

discursivas adotadas. 

-- -- -- -- I A 

Avaliar se os textos produzidos atendem aos 
diferentes propósitos de interação. 

-- -- I I/A A A 



215 

 

 

Síntese do Perfil de Saída dos Alunos do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa 

(CAMARAGIBE, 2010c) com base na Proposta Curricular de Camaragibe (CAMARAGIBE, 

2010a), sendo este um elemento norteador do planejamento das ações da Secretaria de 

Educação e consequentemente das ações de cada escola da rede. Esses “perfis de saída” 

(CAMARAGIBE, 2010c) referem-se a uma discussão, presente na Rede Municipal de 

Camaragibe entre 2000 a 2005, sobre a necessidade de um parâmetro de qualidade nas 

aprendizagens (Figura nº 68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura nº 68 – Quadro-Síntese do Perfil de Saída dos Alunos do E. F. – Língua Portuguesa – 2010. 

 

A análise do Quadro-Síntese indica parâmetros progressivos para as aprendizagens 

que as crianças deveriam adquirir, a cada ano escolar, considerando a escrita de palavras, 
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produção de textos, fluência de leitura e compreensão de textos. Entendemos que o Quadro-

Síntese (CAMARAGIBE, 2010c) apresenta expectativas de aprendizagens coerentes com os 

objetivos de ensino presentes na Proposta Curricular do Município (CAMARAGIBE, 2010a), 

com exceção de algumas que se referem à compreensão de textos. Nesta, os objetivos 

relacionados à compreensão de textos por meio das estratégias de relacionar textos verbais e 

não verbais, identificar a ideia central, interpretar frases e expressões e emitir opiniões devem 

ser alvo de ensino desde o 1º ano; naquele, as crianças só deveriam ser avaliadas neste aspecto 

a partir do 4º ano. 

 Para acompanhar o monitoramento do desempenho das crianças em relação às 

expectativas de aprendizagens, são realizados anualmente seis mapeamentos das 

aprendizagens de todas as crianças no tocante à Língua Portuguesa por meio da Avaliação 

Diagnóstico-Prognóstica (CAMARAGIBE, 2010e). O documento Avaliação Diagnóstico-

Prognóstica (CAMARAGIBE, 2010e) avalia a apropriação da escrita pelas crianças, a 

produção textual e a fluência de leitura e baseia-se nos “perfis” de saída das crianças da rede 

municipal (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos) 

presentes no Quadro-Síntese (CAMARAGIBE, 2010c). 

 A realização do mapeamento das aprendizagens das crianças reflete a preocupação da 

Secretaria Municipal de Educação de Camaragibe em analisar a situação educacional a partir 

dos dados organizados pelas próprias escolas municipais, objetivando criar uma cultura de 

organização escolar e busca pela qualidade, conforme prescrito nos documentos oficiais. Os 

resultados destes conjugados com outros resultados de aprendizagem (índices nacionais ou 

estaduais) constituem-se como norteador de ações implantadas pela Secretaria, inclusive 

como elemento de discussão interna nas escolas no tocante ao seu desempenho escolar de 

qualidade. 

Analisando o documento da Avaliação Diagnóstico-Prognóstica (CAMARAGIBE, 

2010e), identificamos que no final do 1º ano é esperado que as crianças já estejam alfabéticas, 

mesmo que ainda não tenham domínio de todas as correspondências grafofônicas, bem como 

comecem a produzir textos curtos e familiares e, no 2º ano, as crianças já devem ter 

consolidado as correspondências regulares diretas bem como devem produzir textos curtos e 

familiares para que não sofram retenção ao final do ano letivo. Segundo a gestora da escola, 

entende-se por “textos curtos e familiares” a produção de qualquer texto que tenha um 

mínimo de coesão e coerência, bem como legibilidade na sua leitura; contudo, observamos 

que este critério é amplo por não ressaltar os elementos gráficos e da textualidade envolvidos 

nesse processo, bem como por desconsiderar os aspectos elencados na Proposta Curricular do 
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Município. No terceiro ano, já é esperada uma escrita alfabética com razoável domínio das 

correspondências regulares contextuais bem como a produção de gêneros textuais com 

atenção para a organização sequencial e coesão de ideias, assemelhando-se ao que está posto 

como sugestão no texto do Pro-letramento (BRASIL, 2008b). A Figura 69 apresenta o 

documento em questão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nº 69 – Avaliação Diagnóstico-Prognóstica – 2010. 

 

Em nossas observações, entrevistas e conversas informais, percebemos que, 

possivelmente por terem um documento norteador quanto à progressão do ensino e da 

aprendizagem ao longo dos três anos, as professoras utilizaram os critérios elencados na 

avaliação da apropriação da leitura e da escrita por sua turma no Colegiado Final de 

Avaliação da Aprendizagem. Elas não se baseavam em aspectos comportamentais como 
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determinantes para a progressão escolar ou não da criança. Contudo, ressaltamos alguns 

aspectos em relação aos critérios presentes no documento Avaliação Diagnóstico-Prognóstica.  

Nesse sentido, além de reafirmarmos que o critério de avaliação “produz gêneros 

curtos e familiares” não ajuda na análise das produções escritas das crianças bem como na sua 

progressão pela falta de especificidade, apontamos que o referido documento não propõe a 

avaliação da compreensão de textos apesar de esse aspecto ser alvo de ensino bem como está 

presente no Quadro-Síntese. Todavia, tendo por base que cada professor deveria elaborar seu 

instrumento, entendemos a dificuldade existente na criação de critérios avaliativos acerca da 

compreensão de leitura, por envolver decisões quanto ao instrumento que será utilizado, tais 

como aspectos referentes: ao tamanho dos textos; à diversidade de estratégias de leitura a 

serem avaliadas e sua relação com o gênero escolhido; ao vocabulário utilizado; às 

características do gênero.  

No geral, o perfil final esperado para cada ano está de acordo com os objetivos de 

ensino e serviria para toda a rede de ensino como possíveis expectativas de aprendizagens, 

com pouquíssimas divergências. Nesse sentido, a professora 1S faz uma crítica às 

competências de fluência de leitura e produção de textos, presentes no Quadro-perfil e na 

Avaliação Diagnóstico-Prognóstica, pois segundo ela não haveria diferença entre os perfis 

finais do 1º e 2º ano. Para ela, deveria haver uma avaliação em toda a rede com um 

instrumento igual para todos, à semelhança do Provinha Brasil (BRASIL, 2008d), para que as 

crianças não fossem retidas no 2º e 3º anos pelo fato de não terem sido bem avaliadas, os 

instrumentos não terem sido adequados, dentre outras situações.  

Nesse ponto de nossa discussão, perguntamo-nos: como a Escola Seriada se 

organizava taticamente para garantir a progressão de aprendizagem ao longo do ano e a 

progressão escolar ao final?  A diretora da Escola Seriada apontou alguns elementos táticos 

que faziam parte do métier da escola e tentavam atender a esta demanda e, dentre eles, estava 

a escolha da professora para cada ano de acordo com o seu perfil alfabetizador.  

 

[...] a escolha dos professores para compor as turmas de alfabetização ... a gente escolhe de acordo 

com o perfil de cada professor. No ano que cheguei aqui, o ano letivo já tinha começado e eu 
dediquei o ano a observar cada professor. Como era o resultado e o trato do seu aluno no que diz 

respeito à alfabetização. E ai, diante dessa 1° observação eu reorganizei no ano seguinte (e) quem 

ficaria com as turmas que tinha que focar alfabetização, quem ficaria com o 1° ano do fundamental, 

com o 2° e com o 3°. Com o 4° e 5° ano eu não mexi. Mas esses três primeiros anos para mim foi 
primordial mexer. Pelo menos os resultados do Ideb e outros resultados que temos visto deu certo (a 

escola teve a melhor média no Ideb em 2009). Aí assim saiu o perfil do profissional que vai atuar na 

alfabetização. Outra coisa que a gente olhou também, a questão dos meninos repetentes. A gente 
teve o cuidado de não deixar com o mesmo professor para que ele tivesse a oportunidade de 

conhecer o trabalho de outro professor. Eu passei um ano inteiro com esse professor, não consegui 
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atingir minhas metas de alfabetização com ele, próximo ano eu vou para o outro experimentar o 

trabalho desse outro também. A gente teve esse cuidado de colocar o aluno num professor diferente, 

basicamente foi isso. 

(Entrevista, Diretora da Escola Seriada) 

 

Percebemos que a escolha das professoras é feita com base no perfil alfabetizador do 

professor, pois para ela a maior dificuldade seria escolher quem ficaria no 2º ano, pois a 

professora dessa turma deveria ser “uma professora boa em pegar menino nesse ano que 

precisa de uma arrumação e sistematização do que aprendeu” (Entrevista, Diretora da Escola 

Seriada). Além desse elemento, foram tomadas precauções para que a criança retida pudesse 

vivenciar experiências de alfabetização e letramento com outras professoras.  

Outro elemento tático desenvolvido na escola é o fato de ela se organizar internamente 

por meio de atividades, projetos de apoio e metas constantes no Projeto Político Pedagógico, 

em consonância com os documentos norteadores apresentados, para atingir o que está posto 

como objetivo de ensino e expectativas para a aprendizagem em cada ano. Nesse sentido, o 

trabalho didático e pedagógico passa a ter uma finalidade clara para cada professora e para a 

gestão escolar.  

 
[...] o que vai ensinar em cada turma é uma coisa dita pela secretaria de educação. Isso já é colocado 

no perfil da rede de Camaragibe e na avaliação. E ele (objetivo de ensino) também vem dito na 
proposta curricular. No projeto político pedagógico a gente também coloca que nossos trabalhos são 

baseados nesses três documentos que já citei. A gente também coloca uma meta para ser alcançada 

no Ideb, nossa meta esse ano foi um número e a gente conseguiu alcançar um pouco mais. Questão 

de décimos, mas que faz diferença. A gente também coloca como meta projetos que envolvem 
leitura, porque a gente acha que tudo que envolve leitura vai beneficiar os alunos direta ou 

indiretamente na alfabetização. A gente tem o projeto da gibiteca, só que a gibiteca é um projeto 

dentro da sala de leitura mais voltado para os 4° e 5° anos. Porque, vou lhe dizer por quê. Nós temos 
poucos gibis. Como nós temos poucos, a gente não pode assim, passar pra todas as turmas, se não 

vai ter 2 ou 3 contemplados em cada turma. Como a gente quer contemplar a turma toda a gente 

prioriza só os 4 e 5 anos. A gente faz a carteirinha, empresta p levar p casa, passa dois dias com gibi, 

traz de volta, troca e assim vai dinamizando a leitura o tempo todo. Nas séries iniciais a gente tem 
usado o Gibi, mas só nas oficinas de leitura. 

(Entrevista, Diretora da Escola Seriada) 

  

 Outra tática utilizada pela escola é o atendimento específico dado aos que podem ser 

“crianças em potencial à retenção” por estarem muito longe do perfil esperado para o seu ano 

escolar, como o que fora observado na turma do 2º ano. No Colegiado do final do 1º semestre, 

após a professora do 2º ano ter relatado que estava com muita dificuldade em trabalhar 

sistematicamente a apropriação do SNA com algumas crianças retidas anteriormente e que 

estavam em níveis iniciais de apropriação da escrita e da leitura, foi organizada uma Oficina 

de Leitura na biblioteca em dois dias da semana para lhe dar apoio. No horário da oficina, as 
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crianças já alfabetizadas saíam da sala e, na biblioteca, faziam atividades que envolviam a 

leitura e a produção de textos com a diretora da escola. As demais crianças ficavam na sala 

trabalhando especificadamente os princípios e as convenções do sistema por meio de 

atividades variadas.  

Por fim, em uma perspectiva de tentar “driblar” reprovação, na ocasião dos Colegiados 

de Avaliação, coletivamente é decidido se estas crianças avançavam na escolaridade por meio 

da aprovação com ressalva
45

 e todos se comprometem com o acompanhamento de suas 

aprendizagens, como observamos nas atas dos Colegiados de Avaliação ocorridos no final dos 

anos de 2009 (CAMARAGIBE, 2009) e 2010 (CAMARAGIBE, 2010d). Segundo a diretora,  

 

[...] a gente trabalha com seriação, seriação já tá dizendo que pode reter, a partir do 2° ano existe a 

retenção. Norma da prefeitura. Aí apesar de ter essa oportunidade, possibilidade de reter ou não, a 
gente tenta não reter esse aluno. Porque se você tem um aluno que é do segundo ano, ele tá silábico-

alfabético, ou seja, numa transição para alfabético, mas se a gente ver que ele tem condições de no 

mês de março ou abril alcançar alfabético, a gente não tem problema nenhum. A gente passa esse 
menino, ele é promovido p o 3° ano, aí a gente até chama: promovido com ressalvas. Algumas 

ressalvas porque não estava no nível. Mas a gente promove esse menino. Como a gente, todo mundo 

viu o nível que ele esta, concorda que ele seja promovido e acolhe esse menino. Os professores já 

sabem que vão receber tal aluno e acolhe... a professora aprova isso também... A gente acorda no 
colegiado quem vai e quem fica quando está para reter uma criança. É um sistema seriado 

diferenciado do convencional. 

(Entrevista, Diretora da Escola Seriada) 

 

Portanto, nos 2º e 3º anos, as crianças que não atingiram este perfil de final de ano 

ficarão retidas ou podem, por uma ação tática da escola, ser aprovadas com ressalva para o 

ano seguinte. Este acordo, existente nesta escola, pressupõe que será feita alguma ação de 

apoio como a que fora observada na turma do 2º ano com as crianças aprovadas com ressalva 

e com as que já foram retidas em anos anteriores. Apesar dessa tentativa tática da escola, 

salientamos que as crianças que não apresentam “sinais” de que vão progredir logo no 

começo do outro ano, ficam retidas. Entendemos, portanto, que a retenção não contribui para 

com o processo de aprendizagem. O ato de avaliar deveria ser um momento capaz de revelar 

os conhecimentos construídos pelas crianças e o que elas ainda precisariam elaborar, bem 

como as suas possibilidades de avanço e suas necessidades para que a situação “transitória” 

                                                
45 Termo utilizado pela Rede Municipal de Camaragibe para classificar, no final do ano letivo, as crianças que 

não atingem as competências estabelecidas pelo quadro-síntese do perfil de saída das crianças 

(CAMARAGIBE, 2010c) e sugeridas pela Proposta Curricular do Município (CAMARAGIBE, 2010a), porém 

demonstram capacidade de atingi-las ainda no 1º semestre do ano posterior. Nesse caso, as crianças são 

aprovadas para o ano escolar seguinte, porém devem ser acompanhadas pela direção da escola bem como pelos 

professores e verificado se conseguiu superar as suas dificuldades. Há, também, a orientação dada pela 

Secretaria de Educação do Município de que sejam elaboradas algumas ações complementares para atender às 

dificuldades específicas destas crianças, dependendo de cada escola. 
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de “não ter construído ainda” possa ser superada, sem prejuízo para com o seu processo de 

escolaridade.  

 Com base nas análises que vimos traçando nesta seção, entendemos que a reflexão 

sobre os objetivos de ensino e as expectativas de aprendizagens para a alfabetização poderiam 

nos dar um panorama de como estão sendo construídas as aprendizagens sobre a leitura e a 

escrita ao longo do três anos, podendo ser um importante instrumento para com o 

compromisso com o direito à alfabetização e ao letramento para todas as crianças. Nesse 

sentido, a Proposta Curricular de Camaragibe poderia servir como mais um dos documentos 

norteadores na elaboração das “expectativas de aprendizagens” requeridas para o “ciclo da 

alfabetização” (BRASIL, 2011a). Entretanto, entendemos que estas orientações não deveriam 

servir para diagnosticar “quem vai e quem fica” na escolaridade, pois, ao reter uma criança, 

necessariamente, não garantimos que ela tenha mais chances de se alfabetizar no ano seguinte.  

 

4.3 Perfil de entrada e de saída das crianças: as aprendizagens quanto à leitura e à 

escrita nos três anos do Ensino Fundamental da Escola Seriada 

 

 Os resultados relacionados ao perfil de entrada e de saída das crianças foram 

agrupados em três subitens: resultados quanto à apropriação da escrita alfabética e da norma 

ortográfica, produção textual e leitura.  

 

4.3.1 A progressão das aprendizagens quanto à escrita alfabética nos três anos do Ensino 

Fundamental na Escola Seriada 

 

A Tabela 26 apresenta os dados obtidos em relação ao desempenho das crianças da 

Escola Seriada na escrita de palavras.  

 

Tabela 26 - Desempenho das três turmas na escrita de palavras (%) - Escola Seriada  
 

Categorias 
1º ano 2º ano 3º ano 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

P1 5,9 - - - - - - - - 

P2 35,3 5,9 - 21,0 - - - - - 

S1 5,9 5,9 - 10,5 - - - - - 

S2 - - - 5,3 - - -- - - 

S3 11,8 5,9 - 5,3 15,8 - - - - 

SA 23,6 23,6 5,9 10,6 10,6 15,8 11,2 - - 

A1 - 17,5 - 5,3 - - - 11,2 - 

A2 17,5 29,4 52,9 5,3 31,5 5,2 14,8 7,4 11,0 
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A3 - 11,8 23,4 15,7 10,5 26,4 14,8 14,7 11,2 

A4 - -- 17,8 21,0 15,8 10,5 29,6 18,5 7,4 

A5 - - - - 15,8 42,1 29,6 48,2 70,4 

Total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

A análise da Tabela 26 indica que um pouco mais da metade das crianças do 1º 

ano/ES já iniciaram o ano letivo de 2010 realizando algumas reflexões acerca da pauta sonora, 

possivelmente porque, segundo as professoras e a diretora da escola, a maior parte delas tinha 

participado de várias atividades que envolviam reflexões sobre o SNA ao longo do ano de 

2009 nas turmas de Educação Infantil da Escola. No geral, a maior parte da turma terminou o 

ano alfabética, com diferentes níveis de apropriação da norma ortográfica, sendo confirmado 

no teste de Wilcoxon um crescimento significativo ao longo do ano (p< 0,001).  

Em relação ao 2º ano/ES, a análise dos dados apontou que esta turma apresentou um 

perfil inicial diversificado com crianças ainda em fase inicial de apropriação do SNA (Pré-

Silábicos e silábicos); por outro lado, a análise qualitativa dos dados indicou que grande parte 

dessas crianças tinha sido retida anteriormente e/ou vieram de outras escolas. Apesar disso, o 

teste estatístico de Wilcoxon apontou que todas as crianças agregaram mais conhecimentos 

sobre a escrita ao longo do ano (p< 0,001), apesar de 15,8% terem concluído silábico-

alfabéticas.  

Já a turma do 3º ano/ES apresentou um perfil inicial com grande concentração de 

crianças alfabéticas e crescente preocupação ortográfica, apesar de ter algumas em fase inicial 

de alfabetização (silábico-qualitativas). Estas tinham, no ano anterior, sido aprovadas do 2º 

ano com ressalvas e outras retidas no 3º ano por não terem construído a hipótese alfabética. 

Apesar disso, a comparação entre os PI e PF apontou uma diferença significativa, em relação 

à apropriação da escrita alfabética, pelo teste de Wilcoxon (p< 0,001).  

Na comparação entre os PI e PF das três turmas da Escola Seriada, o teste estatístico 

de Mann-Whitney apontou que não ocorreu diferença significativa entre as turmas de 1º e 2º 

anos; apenas foi observada diferença significativa, tanto no PI como no PF, entre os primeiro 

e terceiro anos (respectivamente p< 0,001, a favor do 3º ano/ES) e no perfil inicial entre as 

turmas do 2º ano/ES e do 3º ano/ES, a favor do 3º ano (p< 0,001). Isto se deu, provavelmente, 

pelo fato de o perfil de saída do 2º ano exigir que as crianças estejam alfabéticas, sendo 

retidas as que não atingem essa orientação. Questionamos, portanto, a eficácia da retenção 

escolar durante o processo de alfabetização como elemento de melhoria da qualidade da 

aprendizagem, compreendendo-a, apenas, como um mecanismo de seleção. 
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4.3.2 A progressão das aprendizagens quanto à produção de textos nos três anos do 

Ensino Fundamental da Escola Seriada 

 

A atividade de produção dos textos foi desenvolvida de forma a garantir na escrita do 

texto dos alunos que estes tivessem o quê, para que e para quem escrever. O momento de 

escrita, portanto, foi realizado com a participação de todas as crianças de forma dinâmica, 

despertando comentários interessantes sobre o que seria feito com as produções quando 

fossem divulgadas e, geralmente, solicitavam que fossem aproveitados todos os textos 

produzidos por eles. Geralmente explicávamos que apenas alguns iriam ser expostos, apesar 

de todos serem lidos e analisados.  

Em relação à produção textual, a análise dos relatos de experiência das crianças 

apontou que havia textos legíveis e ilegíveis em todas as turmas (Tabela 27).  

 

Tabela 27 - Desempenho das três turmas quanto à legibilidade dos textos (%) 

Escola Seriada 

 

Em relação à legibilidade, as turmas do 1º e 2º anos/ES apontaram um crescimento 

significativo ao longo do ano (respectivamente, p< 0,002 e p< 0,005). O 3º ano/ES não 

apresentou crescimento significativo neste aspecto, pois grande parte de sua turma já escrevia 

de forma legível no começo do ano. Na comparação entre as turmas, o teste estatístico Mann-

Whitney indicou uma diferença significativa apenas entre os PI do 1º e 3º anos/ES 

(respectivamente, p< 0,001) e entre os PI do 2º e 3º anos/ES (p< 0,001).  

Dentre os textos legíveis, analisamos os aspectos já elencados quando da apresentação 

dos dados da Escola Ciclada.  

 

a) Resultados relacionados à quantidade de palavras dos textos (PT1) 

 

Os resultados das análises dos textos das crianças em relação a PT1 foram organizados 

na Tabela 28. 

 

 

Categorias 
1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

I 88,2 53,0 35,3 57,9 31,6 21,0 11,1 3,7 - 

BL 5,9 11,7 - 10,5 10,5 - 7,4 3,7 7,4 

L 5,9 35,3 64,7 31,6 57,9 79,0 81,5 92,6 92,6 
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Tabela 28 - Desempenho das três turmas quanto à quantidade de palavras – PT1 (%) 

Escola Seriada 

 

Categorias 
1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

Textos não analisados 94,1 64,7 35,3 68,4 42,1 21,0 18,5 7,4 7,4 

PT1 – NA - - 35,3 - - 26,3 11,1 - - 

PT1 – PA 5,9 17,7 17,7 15,8 15,8 26,3 48,2 3,7 11,1 

PT1 – PL - 17,7 11,7 15,8 42,1 26,4 22,2 88,9 81,5 

 

Em relação à quantidade mínima de palavras (PT1), a aplicação do teste estatístico de 

Wilcoxon indicou que todas as turmas agregaram mais conhecimentos ao longo do ano letivo, 

respectivamente: 1º ano/ES (p< 0,002), 2º ano/ES (p< 0,002) e 3º ano/ES (p< 0,001). Além 

disso, na comparação entre as turmas, observamos uma progressão entre o 1º e o 3º nos dois 

perfis (PI p< 0,001 e PF p< 0,001) e entre 2º e 3º no PF (p< 0,001). A turma do 3º ano/ES 

obteve o maior percentual de textos com mais de 20 palavras em relação às demais. 

 

b) Resultados relacionados à segmentação correta dos textos (PT2) 

 

Em relação à segmentação correta do texto produzido, a Tabela 29 apresenta os 

resultados relacionados à categoria PT2 das três turmas investigadas.  

 

Tabela 29 - Desempenho das três turmas quanto à segmentação correta – PT2 (%) 

Escola Seriada 
 

Categorias 
1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

Textos não analisados 94,1 64,7 35,3 68,4 42,1 21,0 18,5 7,4 7,4 

PT2 – NA - 23,6 53,0 - - 26,3 11,1 7,4 3,7 

PT2 – PA 5,9 11,7 11,7 31,6 10,5 10,5 14,8 7,4 11,1 

PT2 – PL - - - - 47,4 42,2 55,6 77,8 77,8 

 

Observamos na Tabela 29 relacionada à Escola Seriada que a maioria das crianças do 

1º ano/ES terminou o ano letivo escrevendo textos com muitos erros de hipossegmentação e 

hipersegmentação. Já no 2º ano/ES, as crianças apresentaram uma maior apropriação da 

segmentação no texto e no 3º ano a grande parte da turma escreveu textos completamente 

legíveis. O teste de Wilcoxon apontou que, entre o perfil inicial e o final, as crianças das 

turmas de 1º ano/ES e 2º ano/ES tiveram avanços significativos, respectivamente p< 0,003 e 

p<0,001. A turma do 3º ano/ES não apresentou diferença significativa ao longo do ano, 

provavelmente pelo fato de muitas crianças já escreverem textos legíveis no começo do ano. 
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A análise no teste estatístico Mann-Whitney entre as turmas apontou uma progressão entre o 

1º e o 3º anos no PI e no PF (ambos, p< 0,001) e entre o 2º e o 3º anos (p< 0,001), a favor do 

3º ano/ES no PI. 

 

c) Resultados relacionados à correção ortográfica dos textos (PT3) 

 

  Na Escola Seriada, os resultados também se apresentaram crescentes em relação à 

norma ortográfica (PT3).  

 

Tabela 30 - Desempenho das três turmas quanto à correção ortográfica – PT3 (%) 

Escola Seriada 

   

 

   

  Apesar de todas as turmas terem apresentado crescimento em relação à apropriação da 

escrita alfabética, apenas as turmas de 1º e 2º anos/ES apresentaram diferença significativa, 

no teste de Wilcoxon, entre os perfis inicial e final, com respectivamente p<0,004 e p<0,001. 

O 3º ano/ES não apresentou avanços significativos, provavelmente porque metade da turma já 

utilizava no PI a norma ortográfica na produção textual. A análise comparativa entre as 

turmas, com o teste de Mann-Whitney, indicou uma diferença significativa entre o 1º e o 3º 

anos no PI e PF (ambos p<0,001) e entre o 2º e 3º anos no PI (p<0,001), a favor do 3º ano/ES.  

  

d) Resultados relacionados à adequação ao comando da atividade (PT4) 

 

 Os dados relacionados à categoria PT4 foram organizados na Tabela 31.  

 

Tabela 31 - Desempenho das três turmas quanto à adequação ao comando – PT4 (%) 

Escola Seriada 

 

Categorias 
1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

Textos não analisados 94,1 64,7 35,3 68,4 42,1 21,0 18,5 7,4 7,4 

PT4 – NA - 5,9 23,5 - - 15,8 18,5 3,7 - 

PT4 – PA 5,9 11,7 17,7 10,5 21,0 21,0 11,1 11,1 14,8 

PT4 – PL - 17,7 23,5 21,0 36,9 42,2 51,9 77,8 77,8 

  

Categorias 
1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

Textos não analisados 94,1 64,7 35,3 68,4 42,1 21,0 18,5 7,4 7,4 

PT3 – NA - 17,6 41,1 - 10,5 21,0 11,1 11,1 3,7 

PT3 – PA 5,9 17,6 23,6 21,0 21,0 21,0 18,5 29,6 26,9 

PT3 – PL - - -  26,4 37,0 51,9 51,9 63,0 
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 Pode ser verificado na Escola Seriada, conforme Tabela 31, o desempenho das 

crianças em relação à categoria PT4, confirmado pelo índice de significância apresentado pelo 

teste de Wilcoxon (p< 0,003), entre o PI e o PF das turmas do 1º ano/ES e 2º ano/ES. A turma 

do 3º ano/ES não apresentou avanço significativo nessa categoria (PT4) por já apresentar no 

PI cerca de 52% da turma produzindo textos que atenderam plenamente ao comando dado 

tendo avançado pouco. A comparação com o teste de Mann-Whitney, entre as turmas, indicou 

uma progressão entre o 1º e o 3º anos (nos PI e PF) e entre o 2º e o 3º anos no PI, com 

respectivamente (p< 0,001) e (p< 0,004), a favor do 3º ano/ES em ambas as comparações. 

 

e) Resultados relacionados ao conhecimento do gênero (PT5) 

 

 Os dados referentes à categoria PT5 foram organizados na Tabela 32. 

 

Tabela 32 - Desempenho das três turmas quanto ao conhecimento do gênero – PT5 (%) 

Escola Seriada 

 

Categorias 
1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

Textos não analisados 94,1 64,7 35,3 68,4 42,1 21,0 18,5 7,4 7,4 

PT5 - NA - 5,9 29,4 - - 26,4 29,6 3,7 - 

PT5 - PA 5,9 17,7 23,6 31,6 21,0 21,0 29,6 37,0 37,0 

PT5 - PL - 11,7 11,7 - 36,9 31,6 22,3 51,9 55,6 

 

 

  Em relação aos dados da Escola Seriada, apresentados na Tabela 32, percebemos que 

todas as turmas avançaram em suas produções no que se refere a escreverem relatos de 

experiências vividas, na primeira pessoa e com aparente expressividade; ressaltamos, porém, que 

algumas crianças ainda escreveram textos sob a forma de uma opinião ou de lista de atividades 

realizadas. Ao avaliarmos a progressão da aprendizagem das crianças em relação à categoria 

PT5, por meio do teste de Wilcoxon, encontramos avanços significativos na turma do 1º 

ano/ES (p< 0,002), 2º e 3ºano/ES (ambos, p<0,001). A comparação com o teste de Mann-

Whitney, entre as turmas, indicou um índice significativo no PI e PF entre o 1º e 3º anos 

(ambos, p<0,001) e entre o 2º e o 3º anos (p<0,004), a favor do 3º ano/ES.  

 

e) Resultados relacionados à coesão do texto (PT6) 

 

Os dados em relação à coesão do texto foram organizados na Tabela 33.  
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Tabela 33 - Desempenho das três turmas quanto à coesão do texto – PT6 (%) 

Escola Seriada 

 

 

  

Ao observarmos o desempenho das crianças da Escola Seriada (Tabela 33), 

identificamos que há uma tentativa pelas crianças no uso de conectivos que permitam uma 

maior coesão do texto, mesmo sem empregar, muitas vezes, a forma convencional. Contudo, 

ainda são encontradas crianças que produziram um amontoado de frases justapostas 

(subcategoria PT6 – NA) em todas as turmas. Dados do teste de Wilcoxon apontaram que os 

resultados das crianças tiveram uma diferença significativa entre o perfil inicial e o final, 

permitindo maior coerência e coesão no relato de experiência produzido, tais como: 1º ano/ES 

(p<0,003), 2º ano/ES e 3º ano/ES, respectivamente p<0,001. A comparação pelo teste de 

Mann-Whitney entre as turmas indicou uma diferença significativa entre o 1º e o 3º anos no 

PI e PF (p<0,001 e p<0,005) e entre o 2º e o 3º anos no PI (p<0,002), ambos a favor do 3º 

ano/ES.  

 

f) Resultados relacionados à estrutura do texto produzido (PT7) 

 

Quanto à estrutura do texto produzido, os dados obtidos em relação a esta categoria 

foram organizados na Tabela 34.  

 

Tabela 34 - Desempenho das três turmas quanto à estrutura do texto – PT7 (%) 

Escola Seriada 
 

 

 

 

Categorias 
1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

Textos não analisados 94,1 64,7 35,3 68,4 42,1 21,0 18,5 7,4 7,4 

PT7 - NA - 5,9 29,4 - 5,2 36,9 22,2 14,8 11,1 

PT7 - PA 5,9 11,7 11,7 15,8 15,8 10,5 22,3 33,3 26,9 

PT7 - PL - 17,7 23,6 15,8 36,9 31,6 37,0 44,5 55,6 

Categorias 
1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

Textos não 

analisados 
94,1 64,7 35,3 68,4 42,1 21,0 18,5 7,4 7,4 

PT6 - NA - 5,9 35,3 15,8 15,8 36,9 40,8 26,9 14,8 

PT6 - PA 5,9 17,7 11,7 15,8 10,5 10,5 33,3 33,3 37,0 

PT6 - PL - 11,7 17,7 - 31,6 31,6 7,4 33,3 40,8 
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Os dados da Escola Seriada na Tabela 34 apontam que crianças do 1º, 2º e 3º anos/ES 

terminaram o ano letivo produzindo textos com concordância entre as palavras e organização 

dos períodos, porém muitos apresentaram incompletude nos enunciados. Nesse sentido, o 

teste de Wilcoxon indicou que apenas a turma do 3º ano/ES não apresentou avanços 

significativos para todas as crianças, entre o PI e o PF; o 1º ano/ES teve um índice de 

significância de p< 0,003 e o 2º ano/ES de p< 0,001.  

Ao compararmos as turmas com o teste de Mann-Whitney, encontramos diferenças 

significativas em algumas delas: entre as turmas do 1º e 3º anos da Escola Seriada verificamos 

um índice de p< 0,001 a favor do 3º ano/ES, nos PI e PF; entre as turmas do 2º e 3º anos/ES, 

foram encontradas diferenças significativas apenas no PI (p< 0,001). Estas turmas terminaram 

“tecnicamente iguais” em relação à produção textual. 

 

4.3.3 A progressão das aprendizagens quanto à leitura nos três anos do Ensino 

Fundamental da Escola Seriada 

 

 A progressão da aprendizagem quanto à leitura de palavras, frases e textos, das 

crianças da Escola Seriada pode ser analisada na Tabela 35. 

 

Tabela 35 - Desempenho das três turmas na atividade de leitura (%) 

Escola Seriada 
   

Categorias 
1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

Leitura de palavras 

Não leu - - - 5,3 - - - - - 

Leu 12,5% 29,4 - - 10,5 5,3 - 3,7 - - 

Leu 25% - 17,5 - 15,7 - - - - - 

Leu 37,5% - 11,8 5,9 5,3 5,3 - 3,7 - - 

Leu 50% 23,5 - - 10,5 5,3 - - - - 

Leu 62,5% 5,9 11,8 - 5,3 10,5 10,5 - - - 

Leu 75% 5,9 11,8 - 5,3 - - 3,7 - - 

Leu 87,5% 23,5 - - - 5,3 - - 3,7 - 

Leu 100% 11,8 47,0 94,1 42,1 68,3 89,5 77,9 96,3 100,0 

Total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Leitura de frases 

Não leu 100,0 70,5 47,0 58,0 52,7 21,0 14,8 11,2 - 

Leu 50% - 17,5 17,5 10,5 10,5 26,5 14,8 11,2 11,2 

Leu 100% - 12,0 35,5 31,5 36,8 52,6 70,4 77,6 88,8 

Total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Leitura de textos 

Não leu 100,0 88,2 76,5 79,0 63,3 47,5 45,0 26,0 11,2 

Leu 34% - 5,9 5,9 5,3 10,5 10,5 22,2 7,4 18,6 

Leu 66% - 5,9 11,8 15,7 15,7 10,5 18,5 37,0 22,2 

Leu 100% - - 5,9 - 10,5 31,5 14,8 29,6 48,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 A Tabela 35 nos apresenta um grande deslocamento na turma de 1º ano/ES quanto à 

leitura de palavras, do perfil inicial para o final, vindo a maioria das crianças a terminar o ano 

lendo todas as palavras propostas; o 2º ano/ES apresentou um PF com algumas crianças que 

não leram as palavras propostas; e o 3º ano/ES tinha algumas crianças no começo do ano que 

não liam palavras, porém no PF todas já estavam lendo as palavras propostas.  

 A análise estatística apontou uma diferença significativa entre os PI e PF de todas as 

turmas: 1º ano (p< 0,001), 2º ano (p< 0,003) e 3º ano (p< 0,003). Mesmo tendo a grande parte 

da turma do 3º ano/ES realizando a leitura de todas as palavras propostas no PI; 

provavelmente, a presença de crianças em categorias muito iniciais, no PI, tenha contribuído 

para essa diferença significativa entre os PI e PF nesta turma.  

 Ao compararmos as turmas (teste de Mann-Whitney) não encontramos diferença 

significativa nos PI e PF entre os anos investigados, com exceção do PI entre o 1º e o 3 

anos/ES, a favor do 3º ano (p< 0,001). Nesse sentido, apesar de identificarmos que as crianças 

agregaram maior conhecimento sobre a leitura de palavras em todas as turmas, a maior ênfase 

foi 1º ano/ES por este ser um ano destinado à alfabetização das crianças.  

 Em relação à leitura de frases, observamos que no PF as turmas de 1º e 2º anos/ES 

ainda tinham crianças que não leram nenhuma das frases e/ou que leram parcialmente, apesar 

de muitas já terem avançado ao longo do ano letivo; no 3º ano, a grande maioria apresentou 

no PF o domínio da leitura de todas as frases, com exceção das crianças ainda não alfabéticas. 

A comparação pelo teste de Wilcoxon apontou um índice significativo em todas as turmas: 1º 

ano/ES (p< 0,001), 2º ano/ES (p< 0,003) e 3º ano/ES (p< 0,003). Da mesma forma, o teste de 

Mann-Whitney apontou um índice de significância no PF entre o 2º e o 3º anos/ES e no PI e 

no PF entre as turmas de 1º e 3º anos/ES, ambas a favor da turma do 3º ano/ES 

(respectivamente, p< 004 e p< 0,001). 

 Em relação à leitura e compreensão de textos, na turma do 1º ano/ES, por ser uma 

turma voltada à alfabetização inicial, os avanços foram mínimos no PF; no 2º e no 3º anos, as 

crianças avançaram no ano letivo ao longo das categorias, apesar de ainda no PF observarmos 

crianças que não liam textos com compreensão. Desta forma, o teste de Wilcoxon apontou 

que não ocorreram avanços significativos no 1º ano/ES, apesar de no 2º e no 3º anos as 

crianças demonstrarem ter agregado maior conhecimento em relação a este aspecto 

(respectivamente, p< 0,004 e p< 0,001). Já a comparação entre os anos apontou uma diferença 

significativa apenas entre o 1º e o 3º anos no PI (p< 0,001) e no PF (p< 0,001). Ocorreu uma 

progressão entre o 1º e o 3º anos, quanto a este aspecto, porém a turma do 2º ano apresentou 

estar “tecnicamente igual” à do 3º ano. O fato de os 2º e 3º anos terem índices semelhantes e 
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considerados baixos quanto à leitura e compreensão de textos indica que não avançaram 

muito na consolidação da leitura e compreensão de textos.  

No geral, a análise estatística comparativa entre as turmas da Escola Seriada, pelo teste 

de Mann-Whitney, indicou que ocorreu apenas progressão da aprendizagem, entre os anos 

escolares do 2º e 3º anos, quanto à leitura frases, pois em relação à leitura de palavras e 

textos não foi visto avanço significativo na apropriação do conhecimento sobre essas 

habilidades avaliadas.  

 Dentre as questões de compreensão de textos, a categorização na Tabela 35 aponta 

quais estratégias de leitura as crianças demonstraram ter maior domínio, a cada ano 

pesquisado, e como se deu a progressão quanto ao seu uso, ao longo do ano escolar. Os 

resultados das três turmas foram calculados e apresentados com base no quantitativo de 

acertos de cada turma, em cada diagnose. Na Tabela 35, os acertos de cada questão, em cada 

diagnose, foram representados em termos percentuais.  

 

Tabela 36 - Categorização dos acertos na atividade de compreensão de textos (%) 

Escola Seriada 

 

Categorias 

1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

Total de acerto em cada diagnose realizada (frequência) 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

0 

(%) 

2 

(%) 

4 

(%) 

5 

(%) 

7 

(%) 

10 

(%) 

18 

(%) 

21 

(%) 

24 

(%) 

Localizar informação 

explícita no texto 
0,0 100,0 100,0 80,0 100,0 70,0 44,4 90,4 84,0 

Reconhecer assunto de 

um texto 
0,0 50,0 50,0 40,0 71,4 80,0 44,4 81,0 67,0 

Inferir informações do 

texto 
0,0 50,0 50,0 20,0 28,6 90,0 61,2 47,6 84,0 

 

 

Inicialmente salientamos que não buscamos estabelecer uma equivalência entre as 

questões de compreensão de textos para determinar os avanços, mas apenas a quantidade de 

acertos, pois foram utilizados vários gêneros textuais na exploração das estratégias de 

localização de informação, identificar assunto do texto e inferir informações e cada um deles 

possui as suas especificidades. Após análise da tabela acima, percebemos que todas as turmas 

apresentaram um desempenho crescente em relação à quantidade de acertos nas questões de 

compreensão de textos se compararmos o perfil inicial e o final. Esse resultado indica que as 

crianças agregaram maior conhecimento em relação à capacidade de compreensão de textos, 

ao longo do ano letivo, tornando-se cada vez mais letrada. Durante a realização das diagnoses 
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de leitura, frases e textos, observamos o desempenho das crianças em relação à fluência de 

leitura. A Tabela 37 apresenta os resultados obtidos nas três diagnoses realizadas nas turmas 

da Escola Seriada. 

 

Tabela 37 - Desempenho das três turmas quanto à fluência de leitura (%) 

Escola Seriada 
 

Categorias 
1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

PI PM PF PI PM PF PI PM PF 

Não lê 76,5 53,0 5,9 52,6 15,7 0,0 7,4 0,0 0,0 

Lê com pausas 

entre as sílabas 
23,5 29,5 47,0 15,7 47,3 31,5 29,6 26,0 0,0 

Lê com pausas 

entre as palavras 
0,0 17,5 35,3 26,4 10,5 21,0 33,3 37,00 26,0 

Leitura fluente 0,0 0,0 11,8 5,3 26,5 47,5 29,6 37,00 74,0 

Total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

A análise da fluência de leitura indicou que a turma do 3º ano/ES avançou muito nessa 

habilidade vindo a terminar o ano letivo com um bom percentual de crianças lendo textos 

fluentemente (74%). Ressaltamos, contudo, que mesmo as crianças do 1º e 2º anos/ES 

avançaram com relação à fluência, resguardadas as devidas especificidades e as dificuldades 

próprias do ano escolar. Lembramos a importância da leitura fluente para a identificação da 

palavra no texto e sua compreensão, significando que as crianças possuem maior domínio da 

correspondência grafofônica e estão consolidando o processo de alfabetização. 

Fazendo o levantamento comparativo entre o quantitativo de acertos das crianças, no 

que se refere à leitura de palavras, com a capacidade de fluência de leitura demonstrada na 

realização da atividade, percebemos que algumas crianças das turmas de 1º ano/ES, 2º ano/ES 

e 3º ano/ES, mesmo não lendo ou se recusando a ler as palavras oralmente, marcaram 

corretamente algumas alternativas na atividade de leitura de palavras sendo guiadas por 

algumas pistas extratextuais. Sabendo que muitas das crianças dos 2º e 3º anos que iniciaram 

e/ou terminaram o ano letivo em níveis iniciais de apropriação da escrita foram/seriam retidas 

no anterior/no final de 2010, perguntamo-nos: a retenção escolar contribui de alguma forma 

para com a progressão das aprendizagens nas turmas da Escola Seriada? 

Em relação a essa questão, dentre as crianças participantes da pesquisa, todas as 

crianças do 1º ano foram promovidas ao 2º ano, pois nesse ano escolar não há possibilidades 

de retenção na rede municipal investigada. No 2º ano/ES, todas as crianças tinham vindo do 

1º ano da escola, porém havia nessa turma cinco crianças que tinham sido retidas no 2º ano, 

no ano letivo de 2009, por estarem nos níveis mais iniciais de apropriação da escrita. No final 
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de 2010, segundo a avaliação do Colegiado de Avaliação (CAMARAGIBE, 2010d), todas as 

crianças do 2º ano/ES foram aprovadas para o ano seguinte e tiveram progressão escolar, 

exceto três crianças que foram retidas por apresentarem nível de apropriação da escrita 

incompatível com o quadro-perfil da rede municipal (CAMARAGIBE, 2010c). Uma dessas 

crianças já tinha sido retida no ano anterior e as outras duas tinham vindo de outra escola da 

rede municipal. O quadro-perfil da Rede Municipal de Camaragibe indica que o 2º ano 

deveria terminar o ano letivo no nível “alfabético, podendo realizar troca de letras (não 

domínio das regras contextuais diretas)” (CAMARAGIBE, 2010c, p. 01).  

No 3º ano/ES, é importante assinalar que nessa turma tinha três crianças (11,2%) que 

foram retidas no ano anterior, duas delas (7,4%) reprovadas pela segunda vez no mesmo ano 

escolar (em 2008 e 2009); além disso, quatro crianças (14,8%) tinham sido aprovadas com 

ressalvas. No perfil final, apesar de todas as crianças do 3º ano/ES estarem alfabéticas, das 

crianças que tinham sido aprovadas com ressalva no ano de 2009, uma foi retida novamente 

no 3º ano/2010 e duas novamente aprovadas com ressalva para o 4º ano. Além dessas, foi 

aprovada com ressalva mais outra criança e outra foi retida. No total, ao final do ano de 2010, 

a turma de 3º ano/ES teve duas retenções e três aprovações com ressalvas.  

Salientamos que mesmo tendo demonstrado progressão nas suas aprendizagens, de 

acordo com nossos dados de pesquisa, estas crianças retidas não obtiveram progressão escolar 

por ainda não terem construídos completamente os conhecimentos necessários ao ano escolar 

subsequente (CAMARAGIBE, 2010c, 2010d, 2010e). Estas crianças não produziam palavras 

com correção ortográfica quanto às regularidades contextuais, não produziam textos 

estruturados e com coesão e não liam fluentemente. Além disso, a análise dos resultados 

obtidos nas atividades diagnósticas quanto à escrita de palavras, produção e leitura de textos 

indicou que, no geral, as turmas do 2º e 3º anos da Escola Seriada apresentaram um perfil 

final muito semelhante e sem diferenças significativas. Contudo, apesar de a escola 

investigada se preocupar com a retenção e viabilizar esforços para minimizar seus efeitos, 

verificamos que algumas crianças da turma do 2º ano/ES foram retidas no final do ano letivo 

por não terem construído a hipótese alfabética de escrita.  

Entendemos que seria necessário um acompanhamento às crianças que não atingem o 

perfil final com atividades e intervenções específicas, mobilizando toda a escola nesse 

sentido. Concluímos, portanto, que a prática de exclusão, presente historicamente na escola 

seriada, não contribui para com o processo de alfabetização da criança e, por isso, defendemos 

que o período de alfabetização deveria ser um bloco contínuo de três anos, conforme apontado 

no PNE (BRASIL, 2011b), sem retenção e com expectativas de aprendizagem a cada ano.  
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4.4 A construção das práticas de alfabetização nos três anos iniciais do Ensino 

Fundamental da Escola Seriada 

  

Como apresentado na seção 4.3, a avaliação do desempenho das três turmas apontou 

avanços significativos em vários aspectos. Para melhor compreendermos os resultados é 

importante refletirmos sobre como eram fabricadas as práticas de alfabetização contemplando 

a organização das práticas de alfabetização e a exploração dos eixos da Língua 

Portuguesa
46

. Nessa seção, inicialmente iremos apresentar como se dava a organização da 

prática das professoras e na seção posterior como elas trabalhavam os eixos apontados.  

 

4.4.1 A organização da prática das professoras nos três anos iniciais do Ensino 

Fundamental da Escola Seriada  

 

 No que se refere à organização das práticas de alfabetização, consideramos duas 

categorias: “atividades de rotina” e “condução das atividades”.  

 

Tabela 38 - Atividades de rotina na Escola Seriada 

(frequência de atividades/ total de dias observados) 
 

Categorias  1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

Conversa informal 15/15 15/15 15/15 

Oração na sala 02/15 15/15 12/15 

Cantar o bom dia 15/15 15/15 0/15 

Explorar o calendário  14/15 15/15 0/15 

Contagem da quantidade de crianças 15/15 15/15 0/15 

Explorar a rotina do dia no quadro 0/15 15/15 02/15 

Organização da sala  15/15 15/15 15/15 

Revisão do assunto/atividade do dia anterior 03/15 05/15 04/15 

Tarefa de classe de português  15/15 15/15 15/15 

Correção da atividade de classe (português) 05/15 15/15 10/15 

Correção da tarefa de casa (português) 01/15 08/15 05/15 

Tarefa de casa de português (ficha e caderno) 04/15 10/15 02/15 

Uso do livro didático de Português  02/15 04/15 01/15 

Outras atividades recreativas 10/15 08/15 02/15 

Uso de jogos de alfabetização  05/15 04/15 01/15 

 

 Em relação à “rotina”, a Tabela 38 indica que as professoras desenvolveram atividades 

periódicas que as ajudavam a organizar pedagogicamente o momento de ensino na turma. 

                                                
46 Da mesma forma que já foi apresentado na seção 3.4, não trataremos do eixo Oralidade ao analisarmos as 

práticas de alfabetização. 
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Além disso, foram realizadas atividades de casa e de classe que tinham como objetivo 

explorar os eixos da língua portuguesa voltando-se para o processo de alfabetização.  

No 1º ano/ES, as atividades rotineiras presentes na Tabela 38 tinham o objetivo de 

trabalhar os conteúdos de alfabetização tendo como foco a sílaba que seria explorada no dia. 

Estas atividades favoreciam o processo de apropriação do sistema, pois as palavras 

trabalhadas se transformavam em estáveis, tais como: dia da semana, mês, nomes das 

crianças, dentre outras. Também eram realizadas com frequência leitura deleite, atividades 

orais ou/e escrita por meio de fichas, atividades no quadro com cópia no caderno de classe e 

atividades com o livro didático de português adotado na rede de Camaragibe. Salientamos, 

contudo, que nesta turma as atividades de casa eram corrigidas apenas pela professora, não 

sendo alvo de retomada dos conteúdos já trabalhados como observado na sala do 1º ano/EC.  

 A professora 2S tinha uma rotina bem definida que era apresentada no quadro às 

crianças logo no começo do dia; ela lia a rotina e, à medida que as atividades iam sendo 

executadas, ela marcava o que já tinha passado. Segundo ela, “isso ajuda no processo de 

alfabetização, organizar o pensamento. Sentar, pensar naquela palavrinha”. Em sua rotina 

diária ela contemplava atividades de leitura deleite, contagem das crianças, exploração do 

cabeçalho, leitura do alfabeto, atividades de classe e recreação. Todo o seu planejamento era 

escrito e organizado previamente, pois ela tinha uma rotina de planejar suas aulas, conforme 

trecho a seguir.  

 

[..] planejar...estou aqui há 21 anos e ... 21 anos que eu planejo. Tá cada dia melhor... Vai se 

aprimorando. Os cadernos antigos já joguei fora. Eu planejo sempre, eu não consigo chegar na 

segunda-feira sem ter planejado, sem ter colocado na mesa meus livros, todo sábado. Sábado tô 
preparando aula e ninguém mexa comigo, minha filha já sabe: está preparando aula! Afinal, as 

mães estão confiando em mim. Então, eu pego o livro, coleções, vou observando, olho a 

proposta também, vejo se tá dentro da proposta ne? Vários livros, vários textos e vou montando. 

Eu faço assim: penso nas atividades, boto uma atividade, uma leitura de uma historia, faço as 
perguntas relacionadas a isso e isso. Depois, coloco atividade do texto, aí boto o esquemazinho 

da atividade. É meio uma sequência do que vou fazer mesmo. Ai, eu me organizo e tenho 

liberdade de se de repente precisar pular aquela atividade... voltar para outra, ou até modificar, 
porque tenho o domínio do que pode acontecer. Até mesmo, posso até modificar, mas como 

planejo sempre, aí fica mais fácil improvisar. [...] Quando eu sento a 1° coisa que faço é: o 

que é que vou dar na segunda. Vou aplicar o que? Aí vou, coloco se é leitura, se é 

escrita, depois eu vou destrinchando a aula e coloco qual o foco daquele dia. Eu tento 

diversificar os dias da semana. 
(Entrevista, Professora 2S) 

  

Dentre todas as professoras entrevistadas, apenas a professora 2S apresentou essa 

sistematização e especificidade no momento de planejamento, apesar de as outras terem 

mencionado que também faziam o planejamento semanal. Isto lhe dava segurança de como 
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agir na sala de aula ante os imprevistos que aconteciam, pois ela também colocava em seu 

planejamento diário quais situações poderiam surgir e como ela deveria intervir com cada 

criança. Percebemos que essa capacidade de elaborar esquemas profissionais (GOUGOIX, 

2002), por meio da reflexão sobre a prática, não foi uma prerrogativa apenas da professora 2S, 

porém ela apresentou essa característica de forma mais elaborada.  

 Apesar de a turma do 3ºano/ES não ter elementos da rotina que constavam nas outras 

duas turmas apresentadas, a professora 3S desenvolvia, durante a sua prática, um controle do 

tempo de execução das atividades que evitava a dispersão da turma. Além disso, ela tinha 

definido um horário, logo no começo do ano, que contemplava atividades de todas as áreas do 

conhecimento. Geralmente, ela organizava a sala, fazia um momento de leitura deleite, 

explorava as características do gênero ou estratégias de leitura e, em seguida, solicitava a 

realização de atividades de classe. As aulas de português ocorriam três vezes na semana, no 1º 

horário.  

 Em relação ao desenvolvimento de atividades lúdicas, em todas as turmas da Escola 

Seriada observamos o uso de jogos lúdicos de alfabetização, com menor frequência na turma 

do 3º ano/ES. Além disso, as professoras 1S e 2S estabeleciam momentos de recreação, após 

o término das atividades do dia, por meio de brincadeiras, cantorias e uso de brinquedos. 

Segundo as professoras, as crianças precisavam desse momento lúdico, pois elas ficavam 

muito inquietas após um dia inteiro de atividades.  

No decorrer das quinze observações, percebemos que a relação afetivo-emocional nas 

turmas do 2º ano/ES e 3º ano/ES era de amorosidade, pois as crianças sabiam qual a rotina de 

cada dia, qual deveria ser a sua atuação em cada momento, como deveriam se comportar e 

quais estratégias deveriam utilizar para responder às atividades propostas (eram atividades 

com comandos familiares), atendendo plenamente aos comandos dados pelas professoras da 

turma.  

No 1º ano/ES algumas crianças não respeitavam as regras da turma e geralmente eram 

criticadas pela docente. Percebemos que, em muitos momentos, essa indisciplina prejudicava 

a aprendizagem das crianças, que se tornavam dispersas e não participavam ativamente do 

que lhes era proposto. Segundo a professora 1S, ela tinha de lidar “com o problema [...] que 

não era a dificuldade cognitiva de aprendizagem (referindo-se às crianças ainda não 

alfabéticas), mas era a dificuldade de concentração, de disciplina” (trecho da entrevista, 

Professora 1S). Entendemos, portanto, conforme aponta Santiago (2006b) que é importante 

que o professor atue com amorosidade e criticidade, sabendo estabelecer os limites para que o 

seu grupo avance na progressão da aprendizagem não sendo prejudicado.  
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 Em relação à “condução das atividades”, a Tabela 39 sintetiza como foram 

organizadas e conduzidas as situações de ensino da alfabetização.  

 

Tabela 39 - Condução das atividades de alfabetização pelas professoras da Escola 

Seriada (quantidade de dias em que realizou a atividade/frequência total de dias 

observados) 
 

Categorias  1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

Formas de agrupamento das crianças para a realização da atividade 

Atividade coletiva com todas as crianças 15/15 15/15 15/15 

Atividade igual com todas as crianças em pequenos 

grupos 
10/15 15/15 04/15 

Atividade diferenciada com todas as crianças em 

pequenos grupos 
01/15 02/15 - 

Divisão da turma para atividade em grupos em salas 

separadas  
- 01/15 - 

Atividade individual com todas as crianças 02/15 15/15 15/15 

Atividade individual para algumas crianças 05/15 06/15 - 

Forma de atendimento dado às crianças na execução das atividades 

Durante a atividade no grande grupo, atendimento 

apenas de forma coletiva 
- - 07/15 

Durante a atividade no grande grupo, atendimento 

coletivo alternado com atendimento individual aos 

que possuem maior dificuldade 

12/15 15/15 10/15 

Atendimento específico para às crianças com maior 

dificuldade, chamando-as ao birô 
08/15 15/15 05/15 

Atendimento específico aos pequenos grupos 09/15 15/15 01/15 

Atendimento específico aos grupos separados, 

dentro e fora da sala 
- 01/15 - 

 

 

 Em relação ao agrupamento e ao atendimento às crianças da turma do 1º ano/ES, 

percebemos que geralmente as atividades eram planejadas para serem feitas coletivamente 

e/ou individualmente, apesar de as crianças estarem organizadas em pequenos grupos. Desta 

forma, a professora acompanhava individualmente as crianças com mais dificuldades e/ou à 

medida que lhe solicitavam no momento da atividade coletiva ou nos pequenos grupos. Além 

disso, a professora 1S incentivava que as crianças trocassem informações entre si. 

 Apesar de apontar que sua maior dificuldade estava em contemplar a diversidade de 

aprendizagens com um atendimento adequado, envolvendo todos os aspectos a serem 

ensinados e avaliados, ela buscava envolver as crianças, respeitando o ritmo de cada uma 

delas e os conhecimentos já construídos. Este momento se tornava difícil pelo fato de sua 

turma ser muito dispersa. Ela explicou na entrevista que fez um atendimento diferenciado a 

uma criança que estava com dificuldade em se alfabetizar. 
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Ele não conhece as letras todas... porque ele está pré-silábico letras.. aí eu coloco o alfabeto 

auxiliar.. e ai, à medida que ele vai precisando, ele vai olhando. A atividade é coletiva, mas ele 
tem de fazer uma diferente... Ai, eu tenho que ficar do lado mesmo.. tem de ser no miudinho 

mesmo.. desta forma. Eu tenho que ficar do lado dele.. e ele fica fazendo a atividade comigo, 

enquanto os outros estão fazendo a outra.. e eu para vejo um, vejo outro.. é uma agonia! Mas, no 
final sempre dá certo, sempre deu, né? É isso que eu faço quando faço atividade diferenciada. 

Porque a minha meta é que todos fiquem alfabéticos, né? Eu gosto de ver que eu peguei o menino 

e ele aprendeu, ficou alfabético, lendo... Mesmo pouco, mas lendo! 

(Minientrevista, 9ª Observação, Professora 1S) 

 

 A professora 2S também tinha uma prática que buscava contemplar a diversidade de 

aprendizagens na turma, pois desenvolveu nos dias observados atividades coletivas, em 

pequenos grupos e individuais, atividades iguais, diferenciadas e em momentos separados. Ela 

organizava as crianças por níveis de apropriação do SNA. Ora ela utilizava atividades 

diferenciadas, ora era a mesma atividade; porém, em todas elas, o atendimento e o nível de 

exigência era diferenciado para cada criança. Além disso, permitia que as crianças sempre 

trocassem informações. Podemos ver no seu relato a seguir alguns desses elementos. 

 

Veja, os dois silábico-letras eles tem que ter um acompanhamento. Chamo para uma conversinha 

particular ao birô pra fazer leitura, a tarefa de casa, a correção. Acho que não funciona se não 

corrigir individualmente. Tem que mostrar: errou aqui. Errou, tá errado! Ele tem que dizer o que 

errou. Acho que tem que corrigir, ter o miudinho. Eu quero que ele desenvolva, que ele 
aprenda... mostrar, fazer ele pensar. Porque se ele colocou o TO (e) se não é TO, é PA. Como é o 

PA? Aí ele fala. Você num sabe, por que num fez assim? Ele diz... Ela fala... aí desperta, a gente 

fez um reforço ano passado e uma menina começou a ler. Ela disse: “eu sei tia, porque tia 

(Professora 2S) disse que é assim”. Viu? Mostrei o miudinho a ela, né?Na formação da gente 

diz que é para fazer um perfil... (referindo-se a sua fala nos momentos de formação) eu digo que 

na leitura eu chamo de um por um todo mundo fica assim horrorizado. Como é que elas fazem? 
Como avalia para dizer o perfil? Não sei! Meu Deus eu fiquei sem entender. Eu fiquei com 

vergonha, e como vocês fazem? Como elas avaliam a leitura da criança, se não é assim... “venha 

cá no miudinho”. 

(Entrevista, Professora 2S) 

 

  

 A professora 2S sentava nos grupos para desenvolver atividades específicas, chamava 

as crianças ao birô para dar atendimento diferenciado, promovia atividades diferenciadas, 

chamava os que apresentavam mais dificuldades para responder aos questionamentos, dentre 

outras táticas (CERTEAU, 1994). Sua maior preocupação era que ao final do ano letivo as 

crianças estivessem alfabéticas para não serem retidas. Pareceu-nos que as crianças gostavam 

de se sentirem acompanhadas pela professora, pois a cada término de atividade iam mostrar-

lhe o que tinham feito e ela atendia a todos, explorando a dificuldade de cada um.  
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 No 2º semestre, após decisão do Conselho de Classe, em dois dias da semana a sua 

turma se dividia no 1º horário. O grupo que estava em fase inicial de apropriação da escrita 

ficava com ela na sala para trabalhar o “miudinho” da alfabetização com atividades regulares 

e específicas, tais como: contagem de letras e sílabas, formação de palavras, exploração da 

consciência fonológica, leitura de palavras, dentre outras. O outro grupo das crianças que já 

tinham se apropriado da leitura e da escrita ficavam na biblioteca com a diretora da escola 

fazendo um trabalho mais voltado para a produção textual e compreensão de textos.  

 A professora 3S relatou que trabalhava com Língua Portuguesa três dias na semana 

buscando explorar a leitura, a oralidade, a produção textual e a apropriação da escrita com 

todos. Ela realizava a leitura deleite todo dia e explorava de forma coletiva os conteúdos. A 

análise da Tabela 39 indicou que na maior parte das situações a professora 3S esteve 

conduzindo a turma de forma coletiva, sem dar um atendimento específico e sistemático às 

crianças em fase de alfabetização. Apesar disso, ela promovia situações de troca de 

conhecimentos entre as crianças, durante as atividades em grupo, buscando dar um 

atendimento ajustado às crianças com dificuldade em se alfabetizar.  

 

4.4.2 A exploração dos eixos da Língua Portuguesa nos três anos iniciais do Ensino 

Fundamental da Escola Seriada 

  

 O procedimento de análise do trabalho nos diferentes eixos de ensino da Língua 

Portuguesa foi o mesmo utilizado na Escola Ciclada. A Tabela 40 apresenta de forma 

esquemática as atividades de leitura, produção textual e análise linguística desenvolvidas nos 

quinze dias observados.  

 

Tabela 40 - Eixos de Língua Portuguesa explorados pelas professoras da Escola Seriada 

(quantidade de dias em que realizou a atividade/frequência total de dias observados) 
 

 

Atividades propostas em cada eixo Quantidade de dias  

Eixo de leitura 1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

Leitura de diversos gêneros 15/15 15/15 15/15 

Exploração das estratégias de leitura 06/15 11/15 13/15 

Eixo de análise linguística 1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

Atividades de Apropriação da Escrita 

Alfabética e Reflexão Fonológica 
15/15 15/15 05/15 

Atividade de exploração da norma ortográfica 05/15 11/15 13/15 

Outras atividades de análise linguística  06/15 15/15 15/15 

Eixo de produção textual 1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

Atividades de Produção de texto 02/15 09/15 09/15 
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 Na Tabela 40, verificamos uma progressão entre os anos, no eixo da análise linguística 

no que se refere às atividades de alfabetização, tendo maior ênfase no 1º e 2º anos/ES. No 3º 

ano/ES, a ênfase foi nas atividades que envolverem a norma ortográfica e outros elementos 

morfogramaticais. Em relação à frequência de leitura, observamos que todas as professoras 

faziam a leitura deleite e realizaram atividades com diversos gêneros diariamente. Já a 

produção de textos teve maior ênfase nas turmas do 2º e 3º anos/ES. Entendemos que essa 

variação na frequência das atividades teve uma relação direta com o que estava proposto nos 

documentos que delimitam o perfil final dessas turmas e na proposta curricular, pois, segundo 

os documentos mencionados, as crianças deveriam estar alfabéticas no final do 2º ano, 

devendo consolidar os conhecimentos sobre a leitura e a produção textual no 3º ano.  

 

4.4.2.1 Exploração do eixo da leitura pelas professoras da Escola Seriada 

 

Em relação ao eixo da leitura, as atividades desenvolvidas pelas professoras do 1º 

ano/ES, do 2º ano/ES e do 3º ano/ES foram analisadas e organizadas em duas categorias: (i) 

forma proposta para a leitura (Tabela 40) e (ii) exploração do texto lido (Tabela 41).  

 

Tabela 41 - Atividades do eixo da leitura propostas pelas professoras da Escola Seriada 

Categoria - Forma proposta para a leitura (%) 
 

 

Subcategorias de análise 

Frequência observada 

1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

Leitura pela professora em voz alta 50,8 41,6 36,8 

Leitura pela professora e crianças em voz alta 29,0 11,2 13,2 

Leitura pelas crianças de forma silenciosa 5,0 7,0 13,2 

Leitura pelas crianças em voz alta 15,2 40,2 26,4 

Leitura em dupla com voz baixa - - 10,4 

Total  100,0 100,0 100,0 

 

 

Em relação às atividades de leitura, na categoria forma proposta para a leitura (Tabela 

41), verificamos que em alguns aspectos ocorreu uma progressão entre os três anos. Em todos 

os anos, o maior índice foi na leitura em voz alta pela professora; apesar disso, as turmas de 2º 

e 3º anos vivenciaram muitas situações de leitura pelas crianças, ora em voz alta, ora em 

dupla, ora de forma silenciosa como podemos observar no trecho a seguir.  

 

 

Prof.ª: Olha só, eu trouxe livros pra dupla. A dinâmica hoje é: primeiro, leitura silenciosa. 

Como é leitura silenciosa?  

Crianças: Só olhar lendo. 
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Prof.ª: Ler? 

Criança 1: Só no silêncio. 

Criança 4: Só na cabeça.  

Prof.ª: Só na cabeça, né? A gente observa as palavras... às vezes é mais fácil da gente 

compreender quando a gente faz a leitura silenciosa, né?  

Crianças: É.  

Prof.ª: Então, hoje a gente vai fazer em dupla. Olhe, as duplas são essas mesmo que estão 

aí. Olhe, vocês escolhem o livro de vocês e passam pra trás. Tá? A escolha do livro é 

muito importante pra atividade que a gente vai fazer depois da leitura, então, escolham 

com cuidado. Tá bom? (Os crianças escolhem os livros)   

Prof.ª: Enquanto estão escolhendo, eu vou fazendo a chamada. Tá?  

Criança 1: Ô tia, é um livro é? 

Prof.ª: Um livro só para a dupla.  

(Uma dupla lê o livro em voz alta e outra criança chega indagando que a professora havia 

orientado que a leitura seria silenciosa)  

(Minutos depois) 

Prof.ª: Gente! A leitura é silenciosa. 

Criança 4: Eu e ela tá falando baixo.  

Prof.ª: Escolheu? Mostre aí qual é. Olha só, foco na professora. Vamos combinar uma 

coisa, tem gente que já leu, que pegou o livro primeiro, mas tem gente que pegou o livro 

agora. Então olhe, dez minutinhos, quem terminou de ler, relê, é bom a gente ler mais de 

uma vez pra entender a história. 

(9ª Observação, Professora 3S) 

  

 Esse tipo de atividade com livros infantis também ocorria nos momentos de “leitura 

livre” em que as crianças folheavam os livros, participando de forma contextualizada de 

momentos de leitura e exercitando a capacidade de ler textos e não apenas atuarem como 

ouvintes da “leitura dos adultos”. Além da regularidade das práticas de leitura desenvolvidas 

pelas três professoras, a gestora da escola contribuía com o processo de alfabetização e 

letramento das crianças, incentivando-as a interagirem de forma prazerosa com a leitura e a 

escrita por meio de textos que estavam espalhados no pátio, conforme sua fala na entrevista.  

 

[...] eu coloco muitos cartazes na escola. A questão dos cartazes cai naquela história que para mim 

toda leitura é válida. Tudo vale a pena colocar para que as crianças leiam. Quanto mais leitura 

espalhada pela escola melhor. E leitura que chame a atenção dos meninos e que provoquem 
coisas... e vão ver aquilo como compromisso. Tem coisas que interessam a eles que são mais 

recentes. Todo mundo se interessa em saber o que é que os professores gostam. Eu coloquei ali: 

Segredinhos dos Professores. Não tinha um que não quisesse saber o segredinho da sua professora. 
Isso motivou eles a ir lá, ler. Até os que não sabiam ler chamavam outros para ler para ele. E aí a 

gente fez isso. Outra coisa que eu coloquei: no dia das crianças também a gente colocou lá tipo 

umas enquetes: O que você mais gosta de comer? De brincar? Pra quem você gostaria de mandar a 

cartinha de natal? Mandaram um monte de cartinha pra os professores e tal... O que a gente pode 
tá mexendo com leitura e com escrita e que seja do interesse deles a gente faz. Veja, os presentes 

dos meninos do final do ano, isso foi combinado desde o planejamento do 2° semestre. A gente 

combinou que no mês de novembro, cada um, apropriado desse gênero, ia escrever uma cartinha 
ou um bilhete para papai Noel pedindo um presente. Todo mundo é contemplado com presente. Aí 

a gente fez esse combinado. [...] Aí pronto, os meninos fizeram essas cartas justamente para 
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pedirem os presentes: Pega vareta, pediram bola, o que mais saiu foi bola. Menina pediu 

maquiagem. Mas ai... a gente tentou estabelecer a questão da escrita para uso deles. 

(Entrevista, Diretora da Escola Seriada) 

 

Percebemos que havia um envolvimento de toda a comunidade para com a 

aprendizagem das crianças que demandava uma organização coletiva de como o planejamento 

deveria ocorrer, devendo cada professora contemplar os gêneros acordados. Ressaltamos que, 

mesmo sendo uma escola organizada sob uma perspectiva seletiva de socialização do 

conhecimento, a dinâmica da Escola Seriada pesquisada promovia uma prática democrática 

de acesso à leitura e à escrita possibilitando que ocorressem trocas e experiências variadas em 

uma perspectiva de alfabetizar letrando. Parece-nos que o fato de a escola pesquisada ter uma 

organização seriada necessariamente não impediu que seus atores trabalhassem taticamente 

em uma perspectiva mais democrática como resistência à prática de exclusão escolar.  

No que se refere a outras formas de exploração sobre o texto lido, a Tabela 42 indica 

algumas das atividades propostas.  

 

Tabela 42 - Atividades do eixo da leitura propostas pelas professoras da Escola Seriada 

Categoria - Exploração do texto lido 
 

 

Subcategorias 

 

Frequência de dias com cada 

atividade / total de dias com leitura 

1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

Explicita os gêneros antes da leitura 13/15 15/15 15/15 

Dá informações sobre o contexto do texto antes da 

leitura 
03/15 09/15 10/15 

Faz reflexões sobre as características dos gêneros  04/15 05/15 06/15 

Dá orientações quanto às finalidades da leitura 08/15 12/15 13/15 

Explora (de forma oral e/ou escrita) as estratégias 

de leitura  
06/15 11/15 13/15 

  

  

 Em relação à categoria exploração dos textos lidos, a análise da Tabela 42 indicou que 

as professoras explicitaram, na maioria das vezes, “o gênero a ser lido”. Apesar da frequência 

em dias ter sido bem semelhante, a quantidade e o tipo de gêneros lidos diariamente variaram 

entre as turmas. No 1º ano/ES foram lidos: história, música, poemas, história em quadrinhos, 

parlenda, trava-línguas, anúncio, dentre outros; da mesma forma, no 2º ano/ES foram lidos: 

história, verbete, conto, charge, biografia, cantiga, adivinha, parlenda, história em quadrinhos 

e poemas, dentre outros; já no 3º ano/ES, os gêneros explorados foram: história, fábula, 

verbete, capa de livro, história em quadrinhos e poemas. 
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 Na entrevista, as professoras mencionaram que a influência dessas atividades na sua 

prática deveu-se ao fato de terem tido essa experiência na infância com suas professoras de 

alfabetização por meio da exploração de vários gêneros e situações frequentes de leituras em 

casa. As professoras constroem sua prática tendo como foco o valor de uso que aquelas 

situações/experiências tiveram para elas (CHARTIER, 2007; CHARTIER; HEBRÁRD, 

1987). Entendemos, portanto, que esses esquemas táticos de ação passam a se configurar ora 

como elementos didáticos ora pedagógicos na organização das atividades, pois, como vimos 

ora o tratamento lúdico dado às atividades tem o fim de promover a aprendizagem prazerosa, 

ora teria o fim de estar em consonância com as discussões acerca do letramento. 

   Em relação à subcategoria “exploração do contexto de produção textos lidos”, 

verificamos que as professoras 2S e 3S obtiveram índices semelhantes e maiores do que a 

professora 1S. Apesar disso, a professora 1S explorou antes da leitura do poema de Cecília 

Meireles a biografia da autora enfocando sua vida e obra. Nesse momento, ela aproveitou para 

explorar as características de uma biografia.  

 

Profª: alguém já ouviu falar de Cecília Meireles?  

Criança: não! 

Profª: há.. então, vou falar um pouco dela para vocês conhecerem e como foi que ela fez esse texto 
que eu vou ler. (ela começa a ler a biografia da autora para as crianças).  

Profª: vejam, isso que eu estou falando sobre ela se chama biografia. Vocês acham que biografia é o 

que? 
Criança 1: há tia, sei não! 

Profª: vejam, eu acabei de fazer o relato da vida da autora... biografia é isso. Vejam.. vocês lembram 

o que eu falei dela? Vamos ver. Quem era a autora que eu acabei de ler a biografia? 
Crianças: Cecília Meireles. 

Profª: ela era o que? quem lembra o nome do pai dela? Foi falado o nome da mãe? 

Criança 1: professora. 

Profª: foi falado aqui a data de nascimento? Foi falado aqui o que ela já escreveu? (ela começa a 
fazer uma série de perguntas e as crianças confirmam se foi ou não falado). Agora que todos já 

sabem quem é a autora, eu vou ler o texto para vocês... 

(10ª Observação, Professora 1S) 

 

 Já em relação à exploração das “características dos textos lidos”, a análise da Tabela 

42 indicou uma sucinta progressão entre os três anos. Em poucas situações as professoras 

deram informações às crianças sobre o contexto de produção e exploraram as características 

dos gêneros trabalhados, conforme trecho ilustrativo a seguir. 

 

Profª: (cita criança) você sabe o que é uma tirinha? 

Criança 3: tia eu sei! 

Profª: OK, mas eu perguntei a (criança), deixe ele responder. Você responde depois outra pergunta. 
Criança 4: é uma história em quadrinhos. 

Profª: então, o que é uma história em quadrinhos? 
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Criança 4: é uma tirinha. 

Profª: veja, uma tirinha é uma história e uma história é uma tirinha? 

Criança 4: não tia.. veja, uma tirinha é um pequeno textinho de um quadrinho. É um quadrinho 

pequeno.  
Profª: e a história em quadrinhos? 

Criança 4: é grande.. é um monte de quadrinhos. 

Profª: há... gostei dessa! Alguém pensa diferente? (Cita outra criança) O que você acha dessa 
diferença que ele disse?  

[...] (ela faz essa pergunta a várias crianças e todas concordam). 

Profª: Vamos ver o suporte. Qual é o suporte de um e de outro? Onde a gente encontra? Em que 
lugar? Diariamente tem um suporte que publica essas tirinhas... a gente já leu nele aqui na sala e 

saí todo dia. Qual é esse suporte que a gente já estudou e publica tirinha diariamente? (as crianças 

não respondem e ela continua). Vejam, esse aqui é um gibi. O gibi tem várias histórias em 

quadrinhos... tem histórias longas. No final tem sempre uma historinha curtinha de apenas uma tira 
que é a tirinha. Mas a gente estudou outro suporte que todo dia publica tirinhas, qual é? Ninguém 

lembra? Vejam, no jornal da escola tem tirinha? 

Criança 3: tem. No livro da gente também tem.  
Profª: no livro tem... mas, qual é o suporte que é publicado diariamente? 

Crianças: nos jornais... é mesmo! Tem sempre. Tem até O QUE É O QUE É? 

Profª: Agora, vamos pensar um pouquinho nas características desse gênero. É um texto como os 

das lendas, das fábulas que a gente estudou? Como é esse texto? Ele tem o que?  
Criança 1: é diferente! 

Profª: O que tem de diferente? No formato... 

Criança 3: é tia, porque é uma tira.... 
Profª: sim, mas tirando isso de ser tira, o que mais é diferente? Eu to falando da forma. Por 

exemplo: como é que eu faço um bilhete? [...] 

Criança 9: é em linha reta.  
Profª: a carta também é em linha reta... mas, ela é igual ao bilhete? 

Crianças: não!! Não é mesmo! 

Profª: então, a fábula também não é igual. A gente pode começar a escrever uma fábula como 

começa um bilhete, uma carta? 
Crianças não! Cada um tem seu jeito! Só tem, as vezes igual o título. No conto a gente começa 

com era uma vez...  

Profª: então, na fábula é diferente também. Eu começo como um conto? 
Criança 13: não, tia. Começa com um travessão...  

Profª: sim, as vezes tem travessão. Porque na fabula tem as vozes dos animais. A que lemos na sala 

tinha, não foi?  

Crianças: foi! 
Profª: pois é. Do mesmo jeito, a tirinha também tem coisas que não tem nos outros textos, só nela e 

nas histórias em quadrinhos. Então, o que é que a tirinha tem e que é diferente nos outros textos? O 

quer tem nela e que não tem nos outros... ou o que tem em todas as tirinhas.. no fazer da tirinha? 
Por exemplo, vamos folear  

Ela entrega um gibi para cada um e pede para abrir na última página que tem uma tirinha. As 

crianças foleiam e depois ela explora as características que eles identificaram.  

(11ª Observação, Professora 3S) 

     

   Em relação à subcategoria “explicitação das finalidades da leitura”, a Tabela 43 indica 

as diversas finalidades propostas pelas professoras.  
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Tabela 43 - Atividades relacionadas à subcategoria finalidade da leitura propostas pelas 

professoras da Escola Seriada (%) 
 

Finalidades propostas para a leitura do texto 
Frequência observada  

1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

Ler como fonte de aprendizagem  25,2 27,5 34,2 

Ler como expressão da subjetividade  67,4 47,7 36,8 

Ler para desenvolver a fluência de leitura 5,2 17,2 13,2 

Ler para refletir sobre as características do gênero  1,7 6,2 5,3 

Ler para apresentar/corrigir o que foi feito  0,5 1,4 10,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

   

   Em todos os aspectos explorados relacionados à finalidade da leitura, percebemos uma 

progressão entre os anos com destaque no 3º ano/ES para a leitura “como fonte de 

aprendizagem”, provavelmente pelo fato de essa turma já apresentar autonomia de leitura no 

começo do ano letivo. Destacamos, ainda, que todas as professoras “tomavam a leitura” 

semanalmente, solicitando que as crianças lessem para elas pequenos textos com o objetivo de 

que adquirissem apropriação bem como “fluência de leitura”. Em relação a esse aspecto, 

apesar de todas as turmas apresentarem leituras com essa finalidade, as turmas de 2º e 3º anos 

se destacaram; isto provavelmente se devia ao fato de o quadro-perfil da rede contemplar a 

avaliação quanto a essa habilidade ao longo dos três anos e com maior exigência no 2º e no 3º 

anos. 

   Podemos observar, também, uma progressão no tipo de finalidade para a leitura no que 

se refere à expressão da subjetividade, com maior destaque para a turma do 1º ano/ES. Nesse 

sentido, todas as professoras exploravam diariamente a leitura deleite sendo este tipo de 

leitura relacionado às atividades lúdicas ou as que ocorriam logo no início das aulas. A 

professora 2S, ao ler textos longos, realizava essa atividade em vários dias para não cansar as 

crianças. Além disso, é importante registrar que, diariamente, a professora 2S explorava a 

leitura da rotina, do calendário como forma de controle e organização do dia, diferentemente 

das professoras 1S e 3S que não vivenciaram essa atividade. 

   Quanto à subcategoria “exploração das estratégias de leitura”, verificamos que foram 

estimuladas, em vários dias, situações nos 2º e 3º anos e menor frequência no 1º ano. A 

Tabela 44 apresenta o percentual de cada estratégia explorada nos três anos.  
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Tabela 44 - Atividades relacionadas à subcategoria exploração das estratégias de leitura 

propostas pelas professoras da Escola Seriada (%) 
 

Finalidades propostas para a leitura do texto 
Frequência observada  

1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

Antecipação de sentidos e ativação de 

conhecimentos prévios 
15,0 15,4 20,0 

Exploração de localização de informações explícitas 22,5 25,7 15,4 

Identificação de significado das palavras no texto 2,5 7,7 4,5 

Estabelecimento de intertextualidade 5,0 5,0 6,2 

Levantamento e confirmação de hipóteses - 2,5 4,5 

Identificação do tema, exploração de ideias centrais 

e/ou apreensão de sentidos gerais do texto 
25,0 23,2 22,2 

Elaboração de inferências 10,0 10,5 13,3 

Relacionar texto verbal com texto não verbal 5,0 2,5 5,0 

Interpretação de expressões - - 4,5 

Extrapolação ao texto lido - 5,0 2,2 

Estabelecimento de relações entre partes do texto - -  - 

Emitir opiniões sobre o texto lido - 2,5  2,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

 
 

   Percebemos que, além de explorarem as estratégias presentes em documentos como 

Provinha Brasil (BRASIL, 2008d), as professoras ampliaram o repertório para outras 

estratégias de leitura tais como a extrapolação ao texto lido, interpretação de expressões, 

levantamento e confirmação de hipóteses, dentre outras. Podemos ver a exploração de 

algumas dessas estratégias em um dos momentos da aula da professora 2S. 

 

Prof.ª: Eu vou colocar no quadro, o poema. Tá certo? Olhe, eu coloquei no quadro. Só (ela cita 

uma criança) leu. Vamos lá? (coloca o texto CAROLINA no quadro e todos leem). Aí agora 

aqui ó. Vamos ver? Deixa tia ler aqui ó. Eu vou ler sem parar, tá bom? Posso ler? Ó, esse texto 
aqui, esse poemazinho aqui... ó esse aqui é o autor, tá gente? O poeta ó. É Bartolomeu Campos 

de Queiroz. Tá aqui a foto dele. Alguém já conhecia ele?  

Crianças: Não!  

Prof.ª: Não, né? Conhecia de Ziraldo, né? Elias José...  

Criança 2: Conhecia o... a história do menino Maluquinho. 

Prof.ª: Maluquinho, mas Bartolomeu ainda não, né? (Ela cita uma criança) Então, esse aqui é o 
autor, tá certo, gente? Esse é o poema que ele criou! (A professora fala sobre a biografia do 

autor) Aí veja só, esse poema aqui está falando sobre o quê?  

Criança 2: De Carolina, caro, Lina, Ana...  
Prof.ª: De Carolina... 

Criança 2: Que Carolina tem... tantas amigas!  

Prof.ª: Ah! Tantas amigas... agora veja só...São quantas meninas nesse poema aqui? Conta aí pra 

mim. Carolina... 

Criança 2: Carolina... 

Prof.ª e Criança 2: Carla, Lina, Ana... 
Prof.ª: Pronto? São quantas? 

Crianças: Quatro.  

Prof.ª: E onde elas estavam?  
Criança 1: Na colina. 
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Prof.ª: Ah! Na colina! Se escondendo na colina? E o que é colina, minha gente? Quem sabe o 

que é isso? O que é uma colina? Hã... Quem sabe o que é uma colina ó?  

Criança 2: Montanha.  
Prof.ª: Aqui é a casinha das meninas. Olha aqui. Olha aqui a colina... olha aqui a colina... hum... 

Na primeira parte do texto, quais são as palavras que aparecem? Quais são?  

Criança 2: Aro.  
Prof.ª: Aro. O que mais aparece aqui? 

Criança 2: Caro.  

Prof.ª: Muito bem! Apareceu: caro, aro, Carolina... que mais apareceu aqui? 

Criança 1: Tá tudo rimado!  
Prof.ª: Tudo rimado? E aqui?  

Criança 4: Ô tia... Lina rimou com... colina. 

Prof.ª: Com colina. Certo. 

Criança 2: E Carolina... também, rimou com Lina. (A professora chama umas crianças para junto 

dela)  
Prof.ª: Vocês observaram que Bartolomeu criou várias palavras com apenas uma palavra? Presta 
atenção! Com Carolina ele fez o nome de mais três meninas. Num foi, gente? E ainda a palavra 

crina, ai, ia, aro, caro... num é?  

Criança 2: E também cara, vê: C A R A. Cara.  
Prof.ª: Muito bem!  

Criança 2: Carina... de Carolina 

Prof.ª: Ó, ela já descobriu outra palavra, Carina, né isso? Carina... olhe, tá vendo que Bartolomeu 
não viu isso, num foi! Bartolomeu não viu isso, mas ela viu! Aqui no texto apareceram três 

perguntas. Quais foram as perguntas?  

Criança 4: Posso dizer, tia?  
Prof.ª: Pode dizer.  

Criança 4: Onde... se esconde... Carla? E a outra é: onde corre Lina? A outra é: Onde anda Ana?  

Prof.ª: Onde se esconde Carla? Onde corre Lina? E onde anda Ana?  

Criança 2: eu sei onde anda Ana. 

Prof.ª: Onde anda Ana?  

Criança 2: Na colina.  
Prof.ª: Na colina. Então, onde se esconde Carla?  

Crianças: Na colina.  

Prof.ª: Aí depois vem outra pergunta... 

Criança 2: Onde corre Lina? 
Prof.ª: Onde corre Lina?  

Crianças: Na colina. 

Prof.ª: Na colina, não é? Junto com quem?  
Crianças: Carolina. 

Prof.ª: Com Carla! Não é com Carolina! Junto com? 

Crianças: Carla.  
Criança 5: Na colina. 

Prof.ª: Na colina. A outra pergunta: Onde anda Ana? Onde é que andava Ana?  

Crianças: Na colina.  

Prof.ª: Na colina. Com quem?  
Crianças: Com Lina e Carolina.  

Prof.ª: E Carolina. E o resto tava fazendo o quê?  

Criança 2: Se escondendo.  
Prof.ª: Ou era uma brincadeira?  

Criança 2: Era de esconde.  

Prof.ª: É. Ó, eu quero agora que vocês me falem o que entenderam, se vocês gostaram... sobre 

esse. (as crianças começam a falar sobre o que mais gostaram).  
Prof.ª: É... deixa eu ver (ela cita uma criança) vai vim aqui no texto... vocês lembram... vocês 

lembram que um poema, cada linha eu chamo de? Quem lembra? E cada pedacinho desse aqui é 
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uma ES... TRO FE. Tá certo? 

(1º Observação, Professora 1S) 

  

Nessa atividade, percebemos que foram exploradas de forma lúdica e participativa as 

habilidades de levantamento de hipótese e de conhecimentos prévios, inferir informações, 

explorar o significado de palavras, localizar informações, dentre outras. As opções didáticas e 

pedagógicas das professoras da Escola Seriada são permeadas pela consideração dos 

conhecimentos prévios das crianças, do ritmo de aprendizagem de cada uma bem como de sua 

motivação. Esta condução da atividade era comum em todas as turmas. Nesse sentido, se 

estabelece nas turmas investigadas uma relação afetiva e crítica (SANTIAGO, 2006b) 

materializada por meio dos diversos dispositivos (CHARTIER, 2007) e intervenções 

construídas (GOIGOUX, 2002) na exploração dos gêneros que sinaliza suas práticas para uma 

perspectiva que busca alfabetizar letrando.  

Em relação ao desenvolvimento da capacidade de leitura autônoma pelas crianças, a 

escola tinha como foco promover essa leitura desde o 1º ano, vindo a sistematizar e consolidar 

a capacidade de compreensão de textos no 3º ano, principalmente pelo fato desse aspecto 

constar no quadro-perfil da rede municipal. Contudo, ainda foram encontradas no PI crianças 

nos 2º e 3º anos que não tinham automatizado a capacidade de reconhecimento global das 

palavras bem como a de decodificação/codificação. O fato de todas as professoras terem se 

preocupado com a capacidade de decifração das crianças pode ter favorecido para que as 

crianças apresentassem no PF bons índices na leitura de palavras. Por entendermos ser essa 

uma capacidade importante para a consolidação da alfabetização, a prática desenvolvida pelas 

professoras da Escola Seriada representa um avanço em relação ao que está posto no texto de 

programas oficiais (BRASIL, 2008c) nos quais há a orientação para que apenas no 2º ano seja 

feito um trabalho sistemático quanto à leitura de palavras.  

 

4.4.2.2 Exploração do eixo da análise linguística pelas professoras da Escola Seriada 

 

Em relação ao eixo da análise linguística, as atividades desenvolvidas pelas 

professoras do 1º ano/ES, do 2º ano/ES e do 3º ano/ES estão agrupadas em três categorias de 

acordo com a frequência de atividades desenvolvidas ao longo dos dias observados (i) 

Atividades de Apropriação da Escrita Alfabética e Reflexão Fonológica, (ii) exploração da 

norma ortográfica e (iii) outras atividades de análise linguística.  
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Tabela 45 - Atividades do eixo da análise linguística da Escola Seriada (%) 

Categorias 
Frequência observada 

1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

Atividades de Apropriação da Escrita 

Alfabética e Reflexão Fonológica 
94,0 85,1  34,1 

Atividade de exploração da norma ortográfica 1,5 3,5 18,5 

Outras atividades de análise linguística  4,5 11,4 47,4 

Total  100,0 100,0 100,0 

 

 

Pela análise da Tabela 45, percebemos que ocorreu, do 1º ao 3º ano, um decréscimo na 

frequência das atividades de apropriação da escrita e de reflexão fonológica, apesar de haver 

uma boa frequência de atividades de alfabetização na turma de 2º ano, provavelmente pela 

presença de crianças em fase de apropriação da escrita nestas turmas e da retenção ocorrer 

nesse ano escolar. Em relação à exploração da norma ortográfica e de outras atividades de 

análise linguística envolvendo elementos textuais, sintéticos e morfogramaticais, foi 

observada uma progressão no ensino entre os anos da Escola Seriada. 

A Tabelas 46 especifica os resultados das três turmas na Escola Seriada no que se 

refere às atividades relacionadas à apropriação da escrita alfabética e à reflexão fonológica. 

 

Tabela 46 - Atividades do eixo da análise linguística propostas pelas professoras da 

Escola Seriada – Categoria Atividades de Apropriação da Escrita Alfabética e Reflexão 

Fonológica (%) 
 

 

Subcategorias de análise 

Frequência observada nas subcategorias 

1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

Explora as letras do alfabeto 10,5 16,6 3,0 

Explora as diferentes estruturas silábicas 11,6 8,0 3,0 

Promove a reflexão entre unidades sonoras das 

palavras e suas correspondentes na escrita 
49,0 37,8 8,3 

Promove a leitura de palavras  10,0 3,8 1,0 

Promove a leitura de frases/sentenças 1,5 2,5 2,3 

Promove a escrita de palavras 10,8 11,4 8,3 

Promove a escrita de frases/sentenças 0,6 5,0 8,2 

Total de frequência na categoria 94,0 85,1  34,1 

 

 

De acordo com a referida Tabela, em relação à quantidade de atividades propostas, as 

professoras 1S e 2S priorizaram as atividades que envolviam reflexão sobre as unidades 

sonoras das palavras e suas correspondentes na escrita. Na entrevista, a professora 2S falou 

que priorizava esse eixo pelo fato de sua turma ter iniciado o ano letivo com crianças que 

ainda não estavam alfabéticas e já tinham sido retidas em 2009 por esse motivo. Já a 

professora 3S propôs atividades voltadas para a alfabetização apenas às crianças que tinham 
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ficado fora do perfil da rede, em 2009, e tinham sido retidas nesse ano escolar ou tinham 

avançado com ressalvas para 2010. Nesse sentido, percebemos um compromisso dessas 

professoras com a alfabetização das crianças em tempo oportuno (SOARES, 2003a, 2003b; 

MORAIS, 2005). 

Nas turmas do 1º e 2º anos, o trabalho de apropriação da escrita era proposto por meio 

de sequências de atividades envolvendo situações orais coletivas e individuais que 

exploravam as propriedades e as convenções do SNA ora ao nível da letra, ora das sílabas, ora 

das palavras; no 3º ano/ES estas atividades eram específicas para um pequeno grupo ou para 

algumas crianças. Conforme apontam Ferreira e Leal (2006), Morais e Albuquerque (2005) e 

Morais (2004), é importante que a criança se aproprie da escrita alfabética por meio de 

atividades sistematizadas, respeitando-se a heterogeneidade da turma.  

Em relação à subcategoria que envolvia “conhecer as letras do alfabeto” e “explorar as 

diferentes estruturas silábicas”, as professoras 1S e 2S exploraram com maior frequência essas 

capacidades em relação às professoras 3S quanto às atividades de nomear as letras e explorar 

a ordem alfabética. Diariamente elas solicitavam que as crianças identificassem as letras, seus 

nomes e a sua ordem no alfabeto ilustrado em destaque da sala; além disso, eram realizadas 

várias atividades específicas de reflexão sobre a formação/composição das sílabas. 

Geralmente elas trabalhavam com uma palavra em destaque e, a partir daí, desencadeavam as 

reflexões. A professora 1S apontou que essa prática teve forte influência da forma pela qual 

foi alfabetizada, como apresentado nos trechos a seguir. 

 

  

[…] eu lembro da minha cartilha é aquela Caminho Feliz, quer dizer era bem naquele método 

tradicional no BA- BE- BI- BO- BU que agente estudava as palavrinhas, os textos cartilhados 
isso tudinho eu lembro, isso marcou. [...] Quando eu comecei, eu achava que... Que era também 

para trabalhar assim, por exemplo... da palavra você tira aquele pedacinho da sílaba que hoje é 

chamado de consciência fonológica, eu não tinha conhecimento disso. Aí eu trouxe isso para 
minha prática do que vivi e também a leitura, textos cartilhados que na época era isso. Quando 

cheguei também trabalhava muito, até hoje eu tenho uma cartinha velha por aqui, que as meninas 

dizem “tu tem alguma referencia do passado?”, eu tenho. Era essa questão de trabalhar as silabas 

isoladas, antigamente, só que hoje se chama consciência fonológica e antigamente agente usava 
muito BA-BE-BI-BO-BU, solto, não totalmente mais em um texto eu tirava aquela palavra, aí 

daquela palavra eu desmembrava ela todinha, decomposição da palavra, por exemplo: boneca até 

hoje ainda trabalho assim, primeiro vem o BO, aí depois outra palavrinha que comece com NE, 
outras palavrinhas que pode começar por CA, trabalhava assim com a palavra desmembrada. 

Porque eu acredito que o menino percebe mais, tem mais a consciência fonológica do sonzinho 

que o BO que tá em bola, ele tá em boneca ele tá em bota e ele já consegue associar quando ele 
tem dificuldade, o BO de bota aí ele não lembra, O BO de boneca aí ele... ah tia!! Ele lembra por 

que aquele sonzinho ficou fixo na mente dele, o CA de casa o CA de caju. 

(Entrevista, Professora 1S) 
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 Percebemos que a professora 1S tinha uma prática que priorizava o ensino da sílaba, 

apesar de oportunizar momentos de escrita livre e reflexão sobre os princípios do sistema de 

escrita alfabética. Estes momentos foram presenciados quando ela estimulou a análise das 

“relações entre unidades sonoras de palavras e suas correspondentes na escrita”, por meio de 

atividades que promovia a reflexão sobre os pedaços sonoros da língua e suas 

correspondências escritas com base em operações como identificação, formação, comparação, 

produção, segmentação, composição e decomposição tanto ao nível das letras, sílabas, 

palavras. Para isso, ela utilizou atividades coletivas com as crianças agrupadas em pequenos 

grupos ou de forma individual.  

 Para ilustrar como trabalhava a professora 1S, em uma das aulas, ela fez a leitura 

coletiva da música PIRULITO QUE BATE BATE e cantou com as crianças. Em seguida, 

estimulou para que cada criança lesse uma palavra. Depois, após solicitar que uma das 

crianças fosse ao quadro e circulasse a palavra PIRULITO, fez a contagem de letras e de 

sílabas dessa palavra. Depois, solicitou que citassem palavras que começavam com a mesma 

sílaba da palavra em destaque e chamou as crianças para que as escrevessem; nesse momento, 

refletiu sobre a relação grafema-fonema, estimulando que procurassem no alfabetário qual 

letra deveriam usar, e a ordenação das letras nas palavras. Ela também propôs uma atividade 

de bingo, com as palavras trabalhadas, estimulando que as copiassem nas cartelas do jogo. 

Após o momento do jogo, realizou a brincadeira PALAVRA PUXA PALAVRA descrita a 

seguir.  

 

Prof.ª: Pessoal, lembram daquela brincadeira, PALAVRA PUXA PALAVRA? Quem vai querer 

brincar? Eu vou começar viu? A primeira palavra... (chama uma criança 1 com dificuldades de 

apropriação que será a escriba) vem cá! Vamos ajudar aqui na brincadeira? A primeira palavra é PI 
RU LI TO...Termina com que sonzinho? (a criança 1 escreve a 1ª palavra com ajuda da turma) 

Crianças: TO. 

Prof.ª: TO. Eu quero uma palavra que começa com TO.  

Criança 5: TO... 
Prof.ª: TO de quê?  

Criança 5: TOMATE. 

Prof.ª: Já tem TO. Agora você completa aqui (falando com a criança 1). MA... 
Criança 5: MA TE. TO MA TE. TO... MA... TE. 

Prof.ª: Bote a letra assim ó. Ela disse que... é tomate, coloque o MATE. Como faço o MA?  

Crianças: M, A. (a criança 1 escreve) 
Prof.ª: e o TE?  

Crianças: T, E. (a criança 1 escreve) 

Prof.ª: Me digam outra palavra que comece com TE, agora.  

Criança 5: TELA. 
Prof.ª: TELA? Pode ser. TELA. Já tem um TE, falta que pedaço?  

Criança 5: L, A. (criança 1 escreve sua última palavra) 

Prof.ª: LA. TE LA. TELA termina com que pedaço?  
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Criança 2: LA! 

Prof.ª: Ó, a a primeira palavra é PIRULITO e terminou com que pedaço? (A professora chama a 

atenção de algumas crianças que estão dispersas)  
Criança 7: TO.  

Prof.ª: TO. Qual foi a outra palavra que começa com TO? Deixe (criança 1) dizer... outra palavrinha 

que começa com TO.  
Criança 1: TOUCA.   

Prof.ª: depois a gente disse uma palavra que começa com TE e vocês disseram TELA. Tem outras 

que começam com esse pedaço?  

Criança 9: TELEFONE, TELHA! 
Prof.ª: muito bem, agora uma que comece com LA de TELA?  

Criança 3: LATA. (criança 10 escreve) 

Prof.ª: LATA. Ele disse LATA. LATA termina com que pedaço?  
Criança 1: TA!  

Prof.ª: TA. Quem vem aqui, escrever outra palavra com comece com o pedacinho TA? Um nome de 

um bichinho que comece com TA.  

Crianças: TATU. 
Prof.ª: Venha escrever (criança 12). Já tem TA. Qual é o pedacinho que falta? TATU termina com 

que pedaço?  

Criança 2: T, U.  
Prof.ª: T, U é que pedaço? Qual é o som?  

Crianças: TU. (Criança 9 escreve).  

Prof.ª: Quem me diz uma palavra que comece com TU? Pode ser um bicho também.  
Criança 4: TUCANO.  

Prof.ª: Disseram aí TUCANO, num foi? 

Criança 4: Foi. 

Prof.ª: Eu escutei TUCANO. Quem foi que disse TUCANO?  
Crianças: (criança 13) 

Prof.ª: Vem (criança 13). Venha! Ela escreveu LATA. Aí o primeiro pedacinho tinha...LA... aí ficou 

agora TA TU. Terminou com TU. Qual é a palavra que começa com TU? Você disse TUCANO. Aí 
já tem TU. Bota um CA, NO. TUCANO termina com que som? Ó... TU CA NO. Termina com que 

pedaço?  

Prof.ª e Crianças: NO.  
Prof.ª: Quem me diz uma palavra que comece com NO?  

Crianças: NOVELA.  

Prof.ª: Poderia ser.. NOVELA. Quem vem escrever NOVELA? Vá (criança 14), já tem NO. Como é 

que se escreve VE? Juntinho ali pra poder a palavra ser certinha... NO VE LA. Vamos terminar por 
aqui. Mas poderia continuar daí. Uma palavra que termine com LA. Mas vamos parar por aqui, se 

não num vai dar tempo de fazer as atividades que têm pra hoje. Vamos fazer outras atividades?  

Frase formada na brincadeira: PIRULITOMATELATATUCANOVELA 
(2ª Observação, P1S) 

 

 Após a brincadeira, a professora explorou novamente a leitura da música, solicitando 

que ordenassem os versos e propôs a realização de atividades em fichas de completar nomes 

com consoantes, ordenar sílabas, ler palavras com base em imagens. Todas essas atividades 

tinham como foco a sílaba em destaque no dia, apesar de a professora 1S não se limitar a ela. 

Além dessas, a professora 1S propôs diversas atividades que exploravam habilidades voltadas 

para a exploração da identificação de rimas e aliterações, produção de rimas e aliterações, 

contagem de sílabas orais. Segundo ela,  
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Eu trabalho muito com rimas é bom demais a rima … porque antes eu só trabalhava a parte no 

começo era aliteração, agora eu to pegando a parte atrás que é a rima, o final das palavras eu 

sentia dificuldade no começo para trabalhar o final das palavras e a través da rima eu vi que dá, 

eles gostam muito. A minha luz foi o texto ESSA CASA É DE CACO QUEM MORA NELA É 
O MACACO, aí eu percebi que conectava melhor... eles falavam com mais facilidade o final das 

palavras. 

(Entrevista, Professora 1S) 

 

Freitas (2004) afirma ser fundamental que as crianças participem desse tipo de 

atividades e sejam solicitadas a identificar e produzir segmentos sonoros como rimas e 

aliterações, quer oralmente ou de forma escrita, pois estariam realizando análises fonológicas 

que podem contribuir na elaboração e no confronto das hipóteses construídas sobre a escrita 

alfabética (MORAIS, 2003). Portanto, a frequência, o aprofundamento e a variedade em 

atividades relacionadas à apropriação da escrita alfabética e à análise fonológica 

caracterizaram a regularidade quanto ao ensino do SNA na prática de alfabetização da 

professora 1S. Esta regularidade, possivelmente, contribuiu com o bom desempenho das 

crianças do 1º ano/ES quanto à apropriação da escrita alfabética, no final do ano letivo.  

Semelhantemente, a professora 2º ano/ES também propôs varias atividades à sua 

turma na subcategoria “analisar as relações entre unidades sonoras de palavras e suas 

correspondentes na escrita”, tais como: comparação do tamanho das palavras, identificação e 

produção de rimas, contagem e separação de letras e sílabas da palavra, identificação de letras 

e sílabas na palavra em situações variadas, segmentação oral/escrita de sílabas, identificação e 

formação de palavras.  

A professora 2S explicitou que promovia quatro tipos de situações para desenvolver 

essas atividades: (i) diariamente propunha atividades coletivas e, nesses momentos, dava 

atenção diferenciada aos que estavam em hipóteses iniciais de escrita; (ii) realizava atividades 

específicas apenas para as crianças que estavam em fase inicial de alfabetização; (iii) formava 

dois grupos pelo nível de apropriação da escrita para realizarem a mesma atividade, tendo 

atendimento direcionado às suas dificuldades; (iv) por fim, no segundo semestre, formou dois 

grupos que se reuniam em salas separadas e trabalhavam com reflexão sobre os princípios e as 

convenções do SNA (grupo A) e aprofundamento na leitura e produção textual (grupo B). 

Podemos ver em um trecho da entrevista o porquê ela fez a opção por diversificar suas 

atividades para alfabetizar as crianças. 

 
[...] eu tava um pouco angustiada porque muitos estavam no qualitativo e silábico e esses dois 

que não saia do letras. No colegiado, no meio do ano, a diretora disse que queria que eu ficasse 

com eles o miudinho e ficaria com os alfabéticos. Eu me assustei, né? Meu Deus, fiquei 
preocupada. Tu vai ter tempo pra isso? Porque ela não para. Ela tá sempre organizando as coisas, 
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sempre colocando textos, passando alguma coisa pra gente. Ela visa à aprendizagem dos alunos. 

Eu fiquei morrendo de preocupação. Eu vou atrapalhar a rotina dela? Fiquei com medo, ela já 

tem muitas obrigações, aqui, na prefeitura. Mas ela deixou tudo e ficou com eles e fez a pastinha. 

Eram dois dias na semana, de 7h até o recreio e eles vinham morrendo de alegria, porque 
produziam e liam, faziam produções com ela. Era muito bom e eu ficava com o miudinho que era 

o que eu queria os pré-silábicos... e com pouco tempo eles deram um pulo. Colocava textos 

pequenos como parlendas, adivinhações, ate descobrirem a palavra, explorava tem vogal, não 
tem vogal, consoante. Onde esta nosso alfabeto na parede? Vi o resultado bem rápido, o 

miudinho. Avançaram. Fiquei muito feliz. Eu também trabalho com essas atividades com esses 

alunos no grupão, só que no grupão, os que precisavam mais, não se interessavam em responder. 
No miudinho, não! Eles não iam esperar os outros falarem, tinha que ser eles. Tinha que pensar. 

Muitas vezes no grupão eles se acomodavam, deixavam os outros falarem. Eu quero ver você 

falar... eu dizia para eles no miudinho e eles ficavam ligados. Aqui tem que ser eles. Eles 

respondiam, faziam atividades na banca e eu lá no meio deles, vamos ajeitar...  

 (Entrevista, Professora 2S) 

 

 

Todas essas escolhas pedagógicas e didáticas se configuravam como esquemas 

desenvolvidos com base na sua experiência na infância, na vida profissional e nos momentos 

de formação continuada na rede de Camaragibe, conforme apontado na entrevista. 

  
[...]B com O BO, L e A, La... Eu não conseguia juntar as letras para ler as palavras. Era horrível 

para mim. Eu não conseguia isso, não conseguia ler de jeito nenhum. Eu repeti o 1°ano, minha 

irmã mais nova do que eu aprendeu a ler mais rápido que eu. Eu aprendi a ler no outro ano. 
Comecei a ler os rótulos na mesa. Aí a gente ficava tomando café, tinha rótulo na mesa aí eu 

começava ler aquilo ali. Em casa também mamãe me ajudava, a professora também. Depois esse 

bloqueio do B O, BO foi passando e eu consegui formar, entender o processo da leitura, que até 
então nesse B O BO eu não conseguia. Hoje não faço isso de maneira alguma porque lembro de 

mim, né? Quando os meninos estão lendo que fazem isso B, O BO aí eu digo tem que juntar na 

sua cabeça, tem que pensar e juntar e fazer uma leitura só. Veja, eu trouxe também da minha 

infância o carinho, o esforço dos professores. Porque mesmo na época sem tecnologia eles se 
esforçavam, tinha uns que se esforçavam na maneira deles, não tinha formação como a gente tem 

hoje. Porque quando chega alguém diferente na formação da rede, eu procuro observar as coisas 

boas também. Eu amo as formações. 

(Entrevista, Professora 2S) 

 

 

Em relação às subcategorias “ler palavras, frases/sentenças” e “escrever palavras, 

frases/sentenças”, foram propostas algumas situações em que as crianças constantemente 

estavam lendo e escrevendo palavras e frases ao longo de todas as atividades nas três turmas 

observadas, tendo maior incidência nessa subcategoria as turmas do 1º e 2º anos/ES. As 

professoras 1S e 2S realizaram atividades que envolviam a leitura e a escrita de palavras 

estáveis que eram utilizadas na rotina escolar, nos textos lidos, nas palavras chaves 

trabalhadas, no ditado de palavras, cruzadinhas, cópia de palavras exploradas, dentre outras. A 

mais frequente foi a cópia de palavras trabalhadas.  
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Entendemos, porém, que não seria a simples cópia dessas palavras que proporcionaria 

a aprendizagem, mas reconhecemos que o trabalho com palavras estáveis na alfabetização 

pode possibilitar, a partir da fixação de alguns pedaços gráficos, a reflexão sobre a relação 

entre som e grafia, viabilizando a elaboração de hipóteses e a confirmação destas no momento 

da leitura e da escrita das palavras conhecidas.  

No geral, se tomarmos como base o texto do Pro-letramento (BRASIL, 2008c) quando 

enfatiza que o 1º ano deve ser destinado à introdução (do reconhecimento das sílabas, rimas, 

conhecimento e diferenciação das letras e compreensão do sistema de escrita alfabética), o 2º 

ano para sistematização e consolidação e o 3º ano para revisão dos conhecimentos 

construídos, verificamos uma progressão das práticas de ensino quanto à frequência, ao tipo e 

à quantidade de atividades propostas às crianças em relação à categoria apropriação da 

escrita e reflexão fonológica. Apesar disso, entendemos que as atividades de introdução, 

consolidação e sistematização propostas pela professora 3C deveu-se ao fato de sua turma ter 

várias crianças em níveis iniciais de apropriação do SNA, sendo muitas delas repetentes e/ou 

aprovadas com ressalvas.  

As atividades que envolviam a categoria exploração da norma ortográfica foram 

agrupadas na Tabela 47.  

 

Tabela 47 - Atividades do eixo da análise linguística propostas pelas professoras da 

Escola Seriada - Categoria Atividade de exploração da norma ortográfica (%) 

 

 

Subcategorias de análise 

Frequência observada nas subcategorias 

1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

Explora as regularidades diretas 0,7 0,5 2,0 

Explora as regularidades contextuais  0,5 2,2 7,2 

Explora as regularidades morfogramaticais  0,3 0,3 2,0 

Explora as irregularidades - 0,5 7,3 

Total de frequência na categoria  1,5 3,5 18,5 

 

No geral, apesar de as três professoras explorarem a norma ortográfica, o 3º ano/ES 

desenvolveu a maior quantidade de atividades em relação ao 2º e ao 1º anos/ES. Nesse 

sentido, há uma progressão em relação à quantidade de atividades de ortografia propostas e 

também quanto à complexidade da norma ortográfica abordada. Contudo, em todas as turmas 

estas atividades foram realizadas em uma perspectiva de reconhecimento do fonema e não de 

compreensão da regra.  
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Prof. ª: Porque a gente vai procurar o significado no dicionário. A gente faz três tipos de ditado. 

Um ditado pra trabalhar a ortografia, o outro tipo de ditado que é o de frase, pra treinar escrita e 

leitura e esse tipo de ditado aqui é o ditado de significado, vamos escrever: “Ditado de... 

significado”. Como é que se escreve a primeira palavra mesmo? 
Crianças: “zureta”. 

Prof. ª: Como é que eu escrevo “zureta”? 

Crianças: Z, U... 
Prof. ª: Como? Z U... Z de quê? 

Crianças: ... RETA. 

Prof. ª: Z, U... 
Crianças: R, E.  

Prof. ª: R E, não é RRE não?  

Criança 1: R, R, E.  

Prof. ª: Eu vou escrever “zurreta” é? 
Criança 2: É dois R. 

Prof. ª: “zurreta” é dois R? 

Criança 1: É um R, tia! 
Prof. ª: Porque é um R só? 

Criança 4: Porque o R é junto. 

Prof. ª: Muito bem! Porque se a gente colocar os dois R, fica ‘zurreta’. Fica errada a palavra. 

Muito bem! Então é ZU, RE, TA.  
Prof. ª: Agora a segunda palavra qual foi? Qual foi? 

Crianças: “ravióli”. 

Prof. ª: Como é? 
Criança 1: R, R, A. 

Criança: R, R. 

Prof. ª: R, R é? 
Crianças: Não, R, A. 

Prof. ª: Eu posso ter dois R no início da palavra? 

Crianças: Não. 

Prof. ª: Só no meio, né? É pra diferenciar o som como aquele que a gente viu em “zureta”, o RE, 
quando é pra diferenciar esse som do RE, aí fica duas letras, mas no início da palavra o R sempre 

vai estar sozinho, né isso? Rebeca, Renato, Rápido, como no nosso livro de hoje ó “Rápido como 

um gafanhoto” vamos ver no livro se tem dois R no início? Tem a palavra aqui ó, é só um R, 
né?. 

(1ª Observação, Professora 3S) 

 

Semelhante ao exemplo, a análise das práticas das professoras indicou que as 

professoras não exploraram, por exemplo, o uso do R/RR e do M/N antes de P e B como uma 

regularidade contextual, mas trabalharam apenas o som que essas letras podem assumir (som 

forte e longo, respectivamente), não levando em conta a natureza gerativa na apropriação 

dessas regras, conforme aponta Morais (1999). O grande risco dessa opção mais tradicional de 

ensino da ortografia é a falsa ideia de que é preciso apenas memorizar regras, 

desconsiderando o processo construtivo de elaboração das mesmas. 

 Se observarmos as sugestões presentes nos textos do Pro-letramento (BRASIL, 

2008c), as irregularidades devem ser introduzidas nos 1º e 2º anos, respectivamente, paralela à 

introdução das normas regulares no 1º ano e sua sistematização e consolidação nos 2º e 3º 

anos. Nesse sentido, os resultados obtidos na análise das práticas das professoras indicam que 
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ocorreu uma progressão no ensino das normas ortográficas tanto na frequência de dias e de 

atividades bem como na sua complexidade entre os anos. 

Em relação à categoria outras atividades de análise linguísticas, identificamos as que 

foram desenvolvidas pelas professoras na Tabela 48. 

 

Tabela 48 - Atividades do eixo da análise linguística propostas pelas professoras da 

Escola Seriada – Categoria Outras atividades de análise linguística (%) 
 

 

Subcategorias de análise 

Frequência observada nas subcategorias 

1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

Explora a segmentação do texto 2,5 3,5 3,4 

Reflete sobre o uso de plural e singular  1,5 3,5 5,4 

Reflete sobre o uso do masculino e feminino - 1,3 4,3 

Reflete sobre o uso da pontuação - 1,0 7,6 

Reflete sobre o uso da acentuação - 0,5 5,4 

Reflete sobre o uso da maiúscula e minúscula  0,3 3,2 16,0 

Reflete sobre o uso de aumentativo/diminutivo 0,3 0,5 0,0 

Reflete sobre a concordância entre as palavras  0,3 0,5 3,3 

Reflete sobre tipos de substantivo - - 1,0 

Reflete sobre tipos de frases - - 1,0 

Total de frequência na categoria 4,5 11,4 47,4 

 

 

A análise dessa tabela indica uma progressão do 1º ao 3º ano quanto à exploração dos 

conhecimentos morfogramaticais, com exceção das atividades que envolviam a segmentação 

correta do texto, na qual se destacou a turma do 1º ano seguida da turma do 2º ano. A análise 

da progressão do ensino na Escola Seriada, quanto a este componente curricular, indica que o 

1º ano é considerado uma etapa focada na apropriação da escrita alfabética e os outros dois 

anos para aprofundamento nos outros conteúdos da análise linguística. Lembramos ainda que 

todas as professoras provocaram a reflexão sobre as subcategorias elencadas apenas nos 

momentos de leitura e/ou produção textual, configurando-se essa prática como uma tática em 

uma perspectiva de alfabetizar letrando quanto ao ensino desses elementos.  

Em relação à subcategoria “exploração da segmentação/noção da palavra escrita”, as 

professoras 1S e 2S realizavam algumas atividades relacionadas a esse aspecto: acompanhar a 

leitura coletiva de pequenos textos, monitorando onde começava e terminava cada palavra, 

identificar as palavras nos textos, pintar os espaços em branco entre as palavras e segmentar 

as palavras no momento da escrita. O texto do Programa Proletramento (BRASIL, 2008c) 

aponta que essas capacidades deveriam estar consolidadas no 1º ano; contudo, pelo fato de 

ainda haver crianças no 3º ano/ES em fase de alfabetização inicial, a professora 3S também 

explorou a segmentação nas suas aulas. Entendemos que estas atividades revelam dispositivos 
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táticos desenvolvidos por estas docentes no ato de “ensinar a ler e escrever” e que podem ter 

contribuído para que as crianças avançassem durante as diagnoses realizadas, em termos 

percentuais, quanto ao uso da segmentação na produção textual, evitando os erros de 

hipersegmentação ou hipossegmentação que vinham cometendo desde a primeira diagnose 

aplicada. 

As professoras 1S, 2S e 3S promoveram várias situações em que trabalhavam a cópia 

de textos já explorados, frases ou palavras produzidas/lidas coletivamente. Durante essas 

atividades, elas orientavam as crianças quanto à segmentação/hipersegmentação 

/hipossegmentação do texto, à ordenação das palavras, à ausência/repetição de palavras, às 

letras utilizadas e sua legibilidade na escrita das palavras, ao sentido e à direção da escrita e à 

necessária organização da escrita da atividade no caderno. Outras atividades desenvolvidas 

pelas professoras 1S e 2S envolveram a ordenação de frases para formar textos e completar 

textos com palavras e sílabas. As demais subcategorias foram trabalhadas durante os 

momentos de produção textual por todas as professoras, sendo mais bem explicitados na 

subseção a seguir.  

  

4.4.2.3 Exploração do eixo da produção de textos pelas professoras da Escola Seriada 

 

Em relação ao eixo da produção textual, as atividades desenvolvidas pelas professoras 

1S, 2S e 3S foram analisadas e constituídas em duas categorias: (i) Formas propostas para a 

produção textual (Tabela 49) e (ii) orientação quanto à produção dos textos (Tabela 50). 

 

Tabela 49 - Atividades do eixo da produção de texto – Formas propostas pelas 

Professoras da Escola Seriada 

Subcategorias 
Frequência de dias 

1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

Produção textual coletiva  02/15 04/15 - 

Produção textual individual com auxílio do professor - - - 

Produção textual individual como souber - 05/15 07/15 

Produção textual em dupla  - - 02/15 

Produção textual em grupo - - - 

Total 02/15 09/15 09/15 

 

Em relação à exploração do eixo da produção textual (Tabela 49), presenciamos 

quanto à categoria forma proposta certa progressão na quantidade de atividades propostas 

entre o 1º e o 2º ano, apesar de não identificarmos progressão entre o 2º e o 3º ano. 

Ressaltamos que as turmas do 2º e do 3º anos tiveram uma variedade de gêneros 
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contemplados (lista, verbete, fábula, convite, história, acróstico, relato, charge, dentre outros). 

No 2º ano, em algumas situações, a professora colocou um banco de palavras estáveis para 

serem usadas por crianças que ainda não tinham se apropriado da escrita alfabética durante a 

escrita individual de seus textos; já o 1º ano teve várias situações de produção de listas para 

casa, mas elas não entraram em nossa contagem por não termos acompanhado a sua 

efetivação.  

O trecho a seguir indica como a Professora 1C propôs a produção coletiva de uma 

história a partir de uma história em quadrinhos sem palavras presente no livro didático de 

português. Ela pediu que as crianças observassem as imagens e tentassem compreender o que 

aconteceu. Após responderem oralmente às questões de localizar informações e identificação 

do assunto do texto, ela propôs a escrita coletiva com base nas gravuras da história.  

 

Profª: Prestem atenção, o texto que está aqui está em uma sequência, vamos olhar para poder 

construir nosso texto. Vejam. O autor do livro colocou o título como O SUSTO. Vejam todos os 
quadradinhos. Olhem o primeiro. (para e reclama com algumas crianças) 

Crianças: ela está aguando as plantas.  

Profª: ela quem? Tem quantos personagens nessa história? 

Crianças: tem dois. Um menino e uma menina. 
Profª: então... porque vocês acham que o autor do livro colocou o título O SUSTO? Olhando para 

o desenho. (para e reclama com algumas crianças) 

Crianças 1 e 5: porque ela teve um susto e molhou o menino. 
Profª: Quem deu o susto nela? 

Criança 1: o menino. 

Prof.ª: então, a gente pode mudar o título. Querem mudar o título? (para e reclama com algumas 

crianças) 
Crianças 3: ó tia, cadê a mãe? 

Prof.ª: vejam, (cita criança) está perguntando se é mãe e o filho, irmão e irmã, menino em menina 

que não se conheciam... e aí? O que vocês acham? Vocês vão ter de pensar. 
Criança 8: eles são amigos. 

Prof.ª: (criança 8) disse que eles são amigos. Pode ser? Então, já definimos os personagens de 

nossa história, são duas crianças que são amigas (menino e menina). Qual o nome deles?  
Criança 5: Marcelo e Roberta... mas, eles são irmãos.  

Prof.ª: E onde ocorre a história? 

Criança 7: no quintal.  

Prof.ª: muito bem, no quintal... Pode ser. E como será o título? O mesmo? 
Criança 1: não. Coloca AS FLORES. 

Prof.ª: nosso título vai ser as flores. vamos começar a escrever o texto. vamos criar nossa história 

já que esse texto do livro não tem nada escrito. Agora a gente vai começar, como começa? Com 
ERA UMA VEZ ou CERTO DIA ou já começa de outra forma? 

Criança 5: Começa com CERTO DIA.  

Prof.ª: Vejam, ninguém copia, ouviu? Porque eu vou escrevendo o que vocês dizem e nós vamos 
vendo se está certo, se precisa apagar e melhorar. Só no final, a gente vai copiar apara colocar no 

cartaz..ok? vamos lá. CERTO DIA... 

Criança 9: CER TO DI A (a criança começa a ler o que a professora está escrevendo).  

Prof.ª: E ai? O que aconteceu?   
Criança 10: Marcelo... 

Prof.ª: Mas, eu vou colocar Marcelo, ele nem está no quadrinho..  
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Na análise do trecho apresentado, verificamos que a professora explorou 

superficialmente as características do gênero história bem como parece não ter sido feito um 

planejamento adequado para a produção do texto. O gênero trabalhado não foi visto como 

elemento que possuía características, finalidades e estruturas composicionais específicas. Da 

mesma forma, na maior parte das atividades de produção de textos, nas turmas de 2º e 3º anos, 

não foram dadas orientações quanto ao planejamento e à revisão do texto, apesar de em todos 

os momentos as finalidades e os destinatários ficarem explícitos para as crianças. Em relação 

a esses aspectos, os resultados foram organizados na categoria orientação quanto à produção 

de textos (Tabela 50).  

 

Tabela 50 - Atividades do eixo da produção de texto – Orientação quanto à produção 

textual da Escola Seriada 
 

Subcategorias 
Frequência de dias 

1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

Indicação dos gêneros a serem produzidos 02/02 09/09 09/09 

Indicação da finalidade dos textos - 09/09 09/09 

Indicação do destinatário - 09/09 09/09 

Os gêneros são objetos de reflexão anteriormente - - 02/09 

Orientações quanto ao planejamento  - 03/09 04/09 

Orientações quanto à revisão e reescrita 01/02 03/09 04/09 

 

Vemos na Tabela 50 que a Professora 3C indicou, em algumas situações, os gêneros a 

serem produzidos, sua finalidade e seus destinatários bem como explorou, em quatro 

momentos, algumas características dos gêneros, orientou quanto à sua produção e revisão com 

intervenções diversificadas. Em uma das aulas, após solicitar que escrevessem em dupla os 

textos, a professora 3S leu as produções das crianças e solicitou que revisassem seus textos. 

As duplas eram formadas por crianças em níveis de apropriação do SNA e da norma 

ortográfica diferenciados; quem já estava alfabetizado atuava como escriba no grupo que 

tinha crianças ainda não alfabéticas.  

   
Prof.ª: Muito bem! Olhe, o quinto é simplesmente isso! Você vai colocar no seu caderninho aí, 

essa historinha bem organizada, viu! Num quero bagunça, não! E preste atenção que eu não 

quero frases. Eu não quero assim: O Curupira tem cabelo de fogo. O Curupira isso! O Curupira 
aquilo! Não! É uma história sobre o Curupira! Você vai sistematizar esse pensamento aí, tá? 

Usando os conectivos corretos. (depois de alguns minutos) 

Prof.ª: Alguém mais já terminou? Eu não quero história igual, não, viu moça! É porque alguém 
copiou de alguém se tiver igual. Ninguém vai pensar do mesmo jeito!  

Criança 5|: Roberta... 

Prof.ª: Agora sim. Roberta... ela está fazendo o que? 

(11ª Observação, Professora 1S) 
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Criança 4: O CURUPIRA... (a criança 4 vai lhe mostrar o texto que está produzindo). 

Prof.ª: O CURUPIRA É UM MENINO QUE VIVE NAS MATAS E ASSUSTA OS?  

Criança 4: CAÇADORES.  

Prof.ª: ... CAÇADORES. ELE FICA DOIDO. Não! Quem fica doido? Ele quem?  
Criança 4: O Curupira.  

Prof.ª: Não. O Curupira num fica doido não! ELE ASSUSTA OS CAÇADORES... você tem que 

continuar daí. ASSUSTA OS CAÇADORES... quais são os caçadores que ele assusta? É 
qualquer caçador que ele assusta? O que é que esses caçadores têm de diferente, que ele assusta? 

Por que ele... por que o Curupira assusta os caçadores?  

Criança 4: Porque ele tem cabelo de fogo! Porque ele tem os pés pra trás! Porque os caçadores 
ficam matando as matas, aí ele pega e... ele tira o... dá um susto neles.  

Prof.ª: É por causa disso! Porque ele mata os animais sem necessidade e porque ele corta as 

árvores. É isso que você tem que colocar aqui. Os caçadores que matam sem necessidade e 

destroem as matas. Cadê a história? Eu sei que ele tem pés para trás, cabelo de fogo e também 
ele protege as matas e também os animais e os caçadores ficam atrás dele e os caçadores vai para 

outro lugar, porque ele tem pés para trás. Olhe! Tá bom, as informações que você colocou aqui tá 

bom, mas essa forma que você escreveu não tá legal. Por exemplo, a gente tem que começar o 
parágrafo com letra maiúscula. Você começou logo assim com letra minúscula. Tá vendo? EU 

SEI... não precisa colocar quando for escrever. O livro... nenhum livro começa com... EU SEI 

QUE O... entendeu? Mesmo que ele coloque a opinião dele... coloca O CURUPIRA TEM 

CABELO DE FOGO... ele caracteriza o personagem. Não diz que fala. Entendeu? Isso fica 
implícito na... na frase. No texto. Então, vamos refazer esse pedacinho? No começo... você vai 

usar letra maiúscula. Começar com letra maiúscula e fazer parágrafo. O quê que a gente faz com 

o parágrafo? Dá esse espaço assim ó. Tá vendo? Pegue ali o livro pra eu lhe mostrar. Pegue ali o 
livro. Veja! Ele não começa no cantinho do livro, ele começa assim ó, parágrafo... e terminou 

aqui. Aqui começa outro. Tá vendo como é? Você vai dar um espaço aqui e vai começar falando 

“O CURUPIRA”. Não, “EU SEI QUE O CURUPIRA”, não. Assim, assim, assim, você pode 
colocar o que você colocou aqui. Aí termina um parágrafo, que essas são as características do 

Curupira. No outro você vai escrever por que os caçadores não conseguem pegar ele. Tá certo? 

Vamos dividir isso aqui em dois parágrafos. 

(11ª Observação, Professora 3S) 

 

Por fim, em relação ao ensino das competências necessárias à capacidade de produção 

de textos com autonomia pelas crianças, apesar de ter ocorrido uma progressão entre as 

práticas de ensino, não observamos uma ação regular quanto às orientações sobre o 

planejamento e a revisão dos textos. Além disso, identificamos uma ausência na apresentação 

de bons modelos para que as crianças pudessem ter horizontes quanto às características dos 

textos a serem elaborados, por meio da exploração do gênero a ser produzido anteriormente. 

Entendemos, portanto, que a participação dessas crianças, em situações de interação 

viabilizada pela produção desses gêneros, poderia possibilitar o aprendizado de suas 

características.  

Em geral, entre os três anos, quanto aos eixos da Língua Portuguesa, observamos uma 

progressão do ensino no que se refere à frequência e à natureza das atividades propostas. Em 

relação ao eixo da leitura foi observada uma progressão do ensino entre os anos do ciclo com 

crescente exploração das estratégias de leitura mais complexas. Em relação ao eixo da análise 

linguística, percebemos uma progressão do 1º ao 3º anos das atividades de apropriação da 
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escrita e reflexão fonológica; já nas atividades que exploram a norma ortográfica e aspectos 

morfológicos e gramaticais ocorreu uma progressão inversamente proporcional. Por fim, no 

eixo da produção textual há uma progressão apenas entre o 1º e o 2º anos; porém, as 

atividades desenvolvidas no 2º e no 3º anos eram semelhantes quanto à frequência e, apesar 

de não tratarem do planejamento e correção dos textos, elas eram significativas e 

contextualizadas. 

 

4.5 Relações entre o ensino e a aprendizagem no ciclo da alfabetização na Escola Seriada  

 

Ao apresentarmos o caso Escola Seriada, em relação ao que está posto na Proposta 

Curricular e no Quadro-Perfil do Município de Camaragibe, identificamos que as professoras 

buscam atender às competências gerais elencadas, direcionando as suas práticas ao que seria 

pertinente a ser construído, em cada ano em relação aos eixos de Língua Portuguesa. Contudo, 

ainda percebemos uma falta de profundidade no trato com o conteúdo de leitura e a produção 

textual em todas as turmas. 

Percebemos na análise dos eixos de Língua Portuguesa que as professoras da Escola 

Seriada, na maior parte das situações, buscavam “reinventar a alfabetização” (SOARES, 

2003a), propondo um trabalho específico de alfabetização, em meio a um contexto de 

letramento. Essa perspectiva ficou evidente quando elas, por um lado, refletiam sobre as 

características dos diferentes gêneros trabalhados e seus usos e, por outro, faziam 

intervenções específicas relacionadas ao processo de alfabetização (MORAIS, 2005).  

Nesse sentido, em todas as turmas a heterogeneidade nas aprendizagens das crianças 

foi apontada como um elemento que dificultava a prática de alfabetização e, taticamente, 

foram criadas situações com atividades coletivas paralelas ao atendimento individualizado e 

com formação e separação de grupos. Verificamos que os resultados das diagnoses indicaram, 

em geral, uma progressão na aprendizagem das crianças da Escola Seriada, ao longo do ano e 

entre os anos do ciclo, conforme apresentado no quadro nº 09.  
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Quadro nº 09 - Quadro esquemático da progressão das aprendizagens das crianças da 

Escola Seriada sobre a leitura e a escrita ao longo do ano letivo 

 

Eixos da língua 

portuguesa 

Análise estatística entre os PI e PF das turmas 

1º ano/ES 2º ano/ES 3º ano/ES 

SNA PI < PF (p< 0,001) PI < PF (p< 0,001) PI < PF (p< 0,001) 

PT 

Legibilidade  PI < PF (p< 0,002) PI < PF (p< 0,005) PI = PF 

PT1 PI < PF (p< 0,002) PI < PF (p< 0,002) PI < PF (p< 0,001) 

PT2 PI < PF (p< 0,003) PI < PF (p< 0,001) PI = PF 

PT3 PI < PF (p< 0,004) PI < PF (p< 0,001) PI = PF 

PT4 PI < PF (p< 0,003) PI < PF (p< 0,003) PI = PF 

PT5 PI < PF (p< 0,002) PI < PF (p< 0,001) PI < PF (p< 0,001) 

PT6 PI < PF (p< 0,003) PI < PF (p< 0,001) PI < PF (p< 0,001) 

PT7 PI < PF (p< 0,003) PI < PF (p< 0,001) PI = PF 

Leitura  

Palavras PI < PF (p< 0,001) PI < PF (p< 0,003) PI < PF (p< 0,003) 

Frases PI < PF (p< 0,001) PI < PF (p< 0,003) PI < PF (p< 0,003) 

Textos PI = PF PI < PF (p< 0,001) PI < PF (p< 0,001) 

 

 

A análise do Quadro nº 09 indica uma progressão da aprendizagem em vários eixos da 

Língua Portuguesa ao longo do ano letivo, tendo as turmas de 1º e 2º anos apresentado 

progressão em todos os aspectos em relação ao eixo da produção textual; provavelmente isto 

tenha ocorrido pelo fato de as turmas de 1º e 2º anos estarem em níveis iniciais no PI, quanto 

à capacidade de produzir relatos de experiência, e terem avançado ao longo do ano. Já as 

crianças do 3º ano agregaram conhecimentos em apenas alguns aspectos investigados nesse 

eixo, apesar de terem iniciado o ano letivo com crianças alfabetizadas e que faziam uso da 

leitura e da escrita. Ou seja, apesar de todas as crianças no final do 3º ano/ES estarem 

alfabéticas, em relação à produção de textos, apesar de todos os textos das crianças serem 

legíveis, 22,2% destes não atenderam ao comando, 44,4% não atenderam à forma 

composicional, 59,2% não produziram textos coesos e 44,5% não atenderam aos aspectos 

morfogramaticais. Possivelmente, a falta de avanço nas categorias relacionadas à produção 

textual possivelmente estaria relacionada às atividades propostas pelas professoras que não se 

apresentavam desafiadoras para as crianças e com poucas possibilidades de que agregassem 

conhecimentos específicos sobre esse eixo da língua portuguesa.  

Mesmo observando que ocorreu uma diferença significativa entre os PI e PF do 2º e 3º 

anos, com relação à leitura e compreensão de textos, ressaltamos que apenas 50% dessas 

turmas acertaram todas as questões elencadas no PF; a turma do 1º não apresentou diferença 

significativa quanto a este aspecto, o que já era esperado por ser o 1º ano de alfabetização. 

Entendemos que o bom desempenho das crianças da Escola Seriada poderia estar relacionado 

ao comprometimento das professoras em desenvolver, a cada ano, atividades em todos os 
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eixos da Língua Portuguesa, apesar de em alguns momentos não desenvolverem as atividades 

de produção textual e de leitura de forma aprofundada e significativa.  

Ao fazermos uma análise da progressão das aprendizagens em relação à progressão 

escolar, identificamos que todas as crianças do 1º ano foram aprovadas, podendo construir as 

competências não atingidas no ano escolar seguinte; já no 2º e 3º anos, algumas crianças 

foram retidas por não terem atingido o perfil de final de ano. No 3º ano/ES, as que foram 

retidas já estavam alfabéticas, porém em fase inicial quanto às competências de leitura e 

produção textual. A análise do Quadro 10 possibilita uma compreensão melhor acerca da 

progressão entre turmas da Escola Seriada.  

 

Quadro nº 10 - Quadro esquemático da progressão das aprendizagens das crianças da 

Escola Seriada sobre a leitura e a escrita ao longo do ano letivo entre turmas diferentes 

Eixos da língua 

portuguesa 

Análise estatística dos PI e PF entre as turmas 

1º ano/ES e  

2º ano/ES 

1º ano/ES e  

3º ano/ES 

2º ano/ES e 

3º ano/ES  

SNA 

 
PI 1ºS = PI 2ºS 

PF 1ºS = PF 2ºS 

PI 1ºS < PI 3ºS 
(p< 0,001) 

PF 1ºS < PF 3ºS  

(p< 0,001) 

PI 2ºS < PI 3ºS  
(p< 0,001) 

 

PF 2ºS = PF 3ºS 

PT 

Legibilidade  

 

PI 1ºS = PI 2ºS 

PF 1ºS = PF 2ºS 

PI 1ºS < PI 3ºS 

(p< 0,001) 

PF 1ºS = PF 3ºS  

PI 1ºS < PI 3ºS 

(p< 0,001) 

PF 2ºS = PF 3ºS 

PT1 
 

PI 1ºS = PI 2ºS 

PF 1ºS = PF 2ºS 

PI 1ºS < PI 3ºS  
(p< 0,001) 

PF 1ºS = PF 3ºS  

PI 2ºS = PI 3ºS 
PF 2ºS < PF 3ºS 

(p< 0,001) 

PT2 

 

PI 1ºS = PI 2ºS 
PF 1ºS = PF 2ºS 

PI 1ºS < PI 3ºS  

(p< 0,001) 
PF 1ºS < PF 3ºS  

(p< 0,001) 

PI 2ºS < PI 3ºS 

(p< 0,001) 
 

PF 2ºS = PF 3ºS 

PT3 

 
PI 1ºS = PI 2ºS 

PF 1ºS = PF 2ºS 

PI 1ºS < PI 3ºS  
(p< 0,001) 

PF 1ºS < PF 3ºS 

(p< 0,001) 

PI 2ºS < PI 3ºS 
(p< 0,001) 

 

PF 2ºS = PF 3ºS 

PT4 

 
PI 1ºC = PI 2ºS 

PF 1ºC = PF 2ºS 

PI 1ºS < PI 3ºS  
(p< 0,001) 

PF 1ºS < PF 3ºS 

(p< 0,001) 

PI 2ºS < PI 3ºS 
(p< 0,004) 

 

PF 2ºS = PF 3ºS 

PT5 

 
PI 1ºS = PI 2ºS 

PF 1ºS = PF 2ºS 

PI 1ºS < PI 3ºS  
(p< 0,001) 

PF 1ºS < PF 3ºS 

(p< 0,001) 

PI 2ºS < PI 3ºS 
(p< 0,004) 

 

PF 2ºS = PF 3ºS 

PT6 

 

PI 1ºS = PI 2ºS 

PF 1ºS = PF 2ºS 

PI 1ºS < PI 3ºS  

(p< 0,001) 

PF 1ºS < PF 3ºS 

(p< 0,005) 

PI 2ºS < PI 3ºS 

(p< 0,002) 

 

PF 2ºS = PF 3ºS 

PT7 

 

PI 1ºS = PI 2ºS 

PF 1ºS = PF 2ºS 

PI 1ºS < PI 3ºS  

(p< 0,001) 

PF 1ºS < PF 3ºS 

PI 2ºS < PI 3ºS 

(p< 0,002) 
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(p< 0,001) PF 2ºS = PF 3ºS 

Leitura  

Palavras 

 

PI 1ºS = PI 2ºS 

PF 1ºS = PF 2ºS 

PI 1ºS < PI 3ºS  

(p< 0,001) 

PF 1ºS = PF 3ºS 

 

PI 2ºS = PI 3ºS 

PF 2ºS = PF 3ºS 

Frases 

 

PI 1ºS = PI 2ºS 

PF 1ºS = PF 2ºS 

PI 1ºS < PI 3ºS  

(p< 0,001) 

PF 1ºS < PF 3ºS 

(p< 0,001) 

PI 2ºS = PI 3ºS 

PF 2ºS < PF 3ºS 

(p< 0,004) 

Textos 

 

PI 1ºS = PI 2ºS 

PF 1ºS = PF 2ºS 

PI 1ºS < PI 3ºS  

(p< 0,001) 

PF 1ºS < PF 3ºS 
(p< 0,001) 

 

PI 2ºS = PI 3ºS 

PF 2ºS = PF 3ºS 

 

As análises das progressões da aprendizagem entre os anos escolares (quadro nº 10) 

indicam, em relação à apropriação da escrita, que a turma de 1º ano funcionou com espaço 

para construção da escrita alfabética e os demais anos para consolidação com maior ênfase na 

apropriação da norma ortográfica. Em relação ao eixo da produção textual e da leitura, os 

dados indicam que, apesar de a maioria das crianças do 2º e 3º anos terem avançado ao longo 

do ano, a consolidação desses eixos apresentou-se deficitária. Este dado torna-se grave 

quando identificamos que algumas dessas crianças foram retidas no final do ano letivo na 

turma de 2º ano. 

Perguntamo-nos, porém, se a retenção no período de alfabetização e ao final dele seria 

o tratamento adequado para lidar com as crianças alfabéticas, porém em fase inicial de 

letramento. As professoras e a gestora investigadas, apesar de aprovarem algumas crianças 

com ressalvas, não tinham uma postura definida quanto a esta indagação. Ao contrário, 

entendemos que estas crianças poderiam ser acompanhadas no ano seguinte com estratégias 

condizentes com suas dificuldades, sem haver retenção, por ser esta uma das funções da 

escola: garantir a apropriação do conhecimento promovendo a progressão das aprendizagens e 

a continuidade da escolaridade.  
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CAPITULO 5 APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS ENTRE AS REDES DE 

RECIFE E CAMARAGIBE: POSSIBILIDADES PARA A FABRICAÇÃO DA 

ALFABETIZAÇÃO EM ESCOLAS SERIADAS E CICLADAS 

 

Como faz para alfabetizar? Veja... Eu não sei dizer como se alfabetiza... Eu só sei fazer... Como eu 

digo? Veja... Primeiro a gente trabalha as letras, a fazer o nome dele, identificar as letras, depois 

começo a trabalhar a consciência fonológica. Eu trabalho as rimas para ele perceber... o som final e no 
começo porque é mais fácil. No meio, eles demoram muito! No ano passado eu trabalhava só o 

começo, mas esse ano eu comecei a trabalhar tanto o começo como o fim... porque na formação a 

gente viu muito isso e eu vi que eles conseguem e é importante. Porque assim, eu fico realizando o 

meu trabalho, analisando e fico vendo o que dá mais certo para eles, o que é melhor para mim [...] 
quando eles fazem uma palavra, aí eu digo... tá faltando uma letrinha, são duas no pedacinho... veja, 

qual é a que está faltando? Aí eu digo essa sílaba com os sons mais forte para ele perceber. Veja, a 

prática vai se juntando com a teoria e com o tempo você vai se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoando. 
Ontem mesmo, eu trabalhei um texto que tinham várias palavras com sílaba travada... que eles ainda 

vão ver direitinho, né? Mas, eu li a palavra que ela escreveu e disse: veja, aqui tem uma letra que faz o 

som ficar forte... e ela já sabia que era o R. A mesma coisa é quando tem um M... O som nasal né? Eu 
digo que tem uma letra que faz o som ficar longoooo... e eles acertam e logo aprendem. Eu não sei se 

está certo, mas que dá certo dá! É um prazer meu que esses meninos aprendam. Eu fico em casa 

procurando, pesquisando, usando livros de várias coleções para fazer essas atividades de alfabetização. 

Veja, eu só sei que eu sei alfabetizar, agora como? Vai depender muito da turma e como eu vou 
conduzir eles, mas eu gosto muito e faço tudo que posso para que eles cheguem, ao final do ano, 

alfabéticos que é o perfil da minha turma. 

(Minientrevista, 9ª Observação, Professora 1S) 

 

 

Neste capítulo apresentaremos as aproximações e os distanciamentos entre o Caso 

Escola Ciclada e o Caso Escola Seriada discutindo as táticas e os esquemas profissionais 

apresentados pelas professoras, por meio dos dispositivos didáticos e pedagógicos fabricados 

nas práticas de alfabetização, bem como a progressão entre as aprendizagens das crianças 

sobre a leitura e a escrita nos três anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

5.1 Encaminhamentos didáticos e pedagógicos para alfabetizar nos três anos do Ensino 

Fundamental: o perfil das professoras alfabetizadoras  

 

  Nesta seção apresentaremos algumas considerações relacionadas às escolhas didáticas 

e pedagógicas das professoras, apontando as táticas (CERTEAU, 1985, 1994) e os esquemas 

profissionais (GOIGOUX, 2002) fabricados nas práticas de alfabetização por meio dos 

dispositivos (CHARTIER, 2007) utilizados para alfabetizar as crianças no contexto das 

Escolas Seriada e Ciclada que caracterizam o métier dos docentes e apontam para um “perfil 

alfabetizador”.  
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  Além disso, ao traçarmos as aproximações e os distanciamentos entre os perfis 

apresentados por cada professora, com base na análise das modalidades de ação, da 

formalidade de suas práticas e dos tipos de operações (CERTEAU, 2007) utilizados, 

percebemos que este perfil se manifesta por meio da forma como agem e pensam, da lógica 

que estaria por trás de suas escolhas, das opções didáticas e pedagógicas feitas em relação ao 

“o quê”, “como ensinar e avaliar” e “como intervir” na alfabetização. Nas subseções a seguir, 

passaremos a apresentar alguns aspectos desse perfil.  

 

5.1.1 Estabelecimento de uma rotina: elemento estruturante para a prática 

 

No estudo das práticas de alfabetização, a temporalidade é um elemento de extrema 

importância, desde a organização da rotina até o que será ensinado, em que sequência e 

quando será avaliado. Um dispositivo relacionado à temporalidade, presente nas práticas 

observadas em variados níveis de aprofundamento, foi a organização da rotina como elemento 

estruturante para o processo de alfabetização.  

Nessa perspectiva, a professora 2S colocava a rotina no quadro, todos os dias 

observados, e monitorava a execução das atividades a partir dela; nas demais turmas havia 

uma rotina de atividades, porém ela não era apresentada de forma escrita no início da jornada 

escolar diária. O desenvolvimento da rotina também refletiu na organização do espaço da sala 

de aula e do tempo das atividades, pois havia certo controle do tempo de execução das tarefas 

(com exceção da Professora 2C) e na organização da turma para realização das atividades. 

Também havia o monitoramento da saída das crianças para beber água e ir ao banheiro, de 

modo que a ausência da sala não fosse feita durante a explicação da atividade.  

Em relação a essas táticas, a Professora 1C informou que as crianças precisavam saber 

o que iriam fazer no dia “para arrumarem a cabeça”. Segundo ela, é preciso ter uma 

“estrutura” para poder desenvolver a escrita e a leitura de forma equilibrada e a Educação 

Infantil funcionaria como “um momento estruturante” sobre o que é a escola. Também 

afirmou que “[...] a Educação Infantil é o local onde se ensina que ‘a escola é local de estudo’, 

sem esquecer o lúdico. Não dá para brincar o tempo todo na Educação Infantil como se a 

escola fosse um parque [...] e é lá que começa o processo de alfabetização” (Entrevista, 

Professora 1C). 

Para efetivação dessa rotina, havia uma distribuição e um planejamento das atividades 

de forma sequenciada para um dia ou mais. A organização dos diferentes tipos de atividades, 

dependendo do foco da turma (aprendizagens esperadas), foi distribuída de forma equilibrada 
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e progressiva na rotina semanal. Contudo, a professora 2S destacou-se neste aspecto por 

apresentar um planejamento sistemático de tudo que desejava desenvolver ao longo de cada 

semana, bem como registrava as intervenções e as formas de agrupamentos que poderia 

realizar ao longo de cada dia. Ainda havia também um planejamento em torno de possíveis 

questionamentos levantados pelas crianças. Segundo ela, o planejamento de ações 

possibilitava a retomada do que “não tinha dado certo” para alteração na atividade ou na 

condução, configurando-se como um dos seus esquemas profissionais (GOIGOUX, 2002). 

Os dispositivos táticos, apontados nessa subseção, apresentavam-se de forma 

frequente nas práticas analisadas. As crianças já possuíam domínio da “sequência lógica” que 

os permeava e, os que não eram adotados, as crianças sinalizavam que sentiam a sua ausência. 

Essa rotina tinha adquirido valor de uso (CHARTIER; HEBRÁRD, 1987) não só para as 

docentes, pela necessidade de organizarem o dia de trabalho para que fosse produtivo, mas 

também davam segurança às crianças quanto ao que iria ser explorado no dia e os tipos de 

atividades que iriam vivenciar, favorecendo a sua participação.  

 

5.1.2 Adoção de recursos diversificados: inovações didáticas e pedagógicas 

 

    Outro dispositivo adotado pelas professoras foi o uso de recursos diversificados para 

alfabetizar. As escolhas dos recursos eram feitas com base no que já deu certo, nas trocas que 

se efetuavam entre as professoras, nas discussões e nas orientações das formações continuadas 

(CHARTIER, 2007) e, também, dependiam da intencionalidade para com a ocasião: atividade 

para distrair a turma, atividade para acalmar, atividade para ocupar algumas crianças enquanto 

dava atenção diferenciada a outras, atividades específicas de ensino de algum conteúdo, 

dentre outras. 

    Nessa perspectiva, as escolhas das atividades nos cadernos e em fichas (no que se 

refere à sua organização, ao uso e à elaboração) pareciam possuir um “valor agregado”, ora 

didático ora pedagógico, por já terem servido para alfabetizar as crianças, terem sido usadas 

em situação de dificuldade, terem sido indicadas por alguém que lhes servia de referencial, 

dentre outras situações. Além disso, no geral, essas inovações eram pedagogicamente 

adotadas pela capacidade que tinham de atrair as crianças para o aspecto didático. Nesse 

sentido, as professoras apontam que os jogos e as brincadeiras serviriam tanto como auxiliares 

no processo de alfabetização, por possibilitar a exploração dos princípios do SNA e o 

desenvolvimento da consciência fonológica de forma lúdica, como para “descansar” as 

crianças quando já estavam sem conseguir acompanhar os comandos dados na aula.  
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    Outro recurso muito utilizado pelas professoras foram os livros de literatura infantil, 

no momento da leitura deleite. As professoras da Escola Seriada fizeram uso de vários livros 

do PNBE – materiais complementares nestas situações, apesar de usarem em algumas 

situações apenas como parte da sequência de atividades do dia sem uma intencionalidade 

didática específica.  

    O livro didático apresentou-se como outro recurso presente em todas as turmas, apesar 

de não presenciarmos o uso pela Professora 2C do livro adotado pela Rede Municipal de 

Recife; esta professora utilizou recortes de outros livros didáticos que tinham um foco mais 

direcionado para o que queria desenvolver no dia observado. Identificamos, também, que 

dentre as táticas usadas na condução do uso do livro didático, as atividades eram adaptadas à 

temática tratada no momento da aula, sendo selecionada de acordo com o assunto da aula. 

Geralmente, tanto na resolução como na correção da atividade, a Professora 1C sempre 

extrapolava o que o livro propunha, ampliando a tarefa por meio de outras atividades orais e 

escritas voltadas para a apropriação. Apesar disso, ela comentou que o livro adotado na Rede 

Municipal trazia muitas atividades específicas de alfabetização e ela achava isso importante.

    Segundo dados das entrevistas, elas optaram pelo uso do livro didático, tanto para 

tarefa de casa como de classe, pelo potencial das atividades (segundo Professora 1S e 

Professora 2S) bem como por ele ajudar na organização do ritmo/tempo de execução das 

tarefas coletivas, principalmente para com crianças em fase inicial de alfabetização que não 

possuíam autonomia e agilidade no ato de copiar os enunciados (segundo Professora 1C). O 

livro didático servia, portanto, em algumas situações, como elemento pedagógico para 

estabilizar o andamento da realização das atividades quando elas precisavam de uma maior 

agilidade e concentração das crianças. 

 

5.1.3 Afetividade no trato com as crianças: relação entre amorosidade e criticidade  

 

    No geral, as professoras apontaram valorizar a instância afetiva como uma das 

condições básicas que facilitariam a aprendizagem das crianças em fase de alfabetização. Para 

isso, procuravam garantir algumas condições básicas, tais como a exploração da motivação, o 

reconhecimento dos conhecimentos prévios, a crença na capacidade de aprendizagem das 

crianças bem como a tentativa de respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem. Esta última 

será alvo de nossa análise na subseção 5.1.5. Em geral, eram constantemente realizadas 

atividades que envolviam a ludicidade e a interação entre as crianças e a professora e entre 

elas, sendo frequentes nas turmas de 1º
s
 anos. Essa afetividade, muitas vezes, remonta às 
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experiências positivas vividas na infância ou à tentativa tática de superação da ausência 

destas, como apresentado no trecho a seguir.  

 

 [...] na escola, o que me marcou muito, o que até hoje eu fico pensando: poxa vida, como ler e 

escrever tem a ver com o afetivo entendesse? Com a relação entre as pessoas, relação afetiva. Eu 

lembro que minha professora não conseguia, eu não conseguia ler com minha professora e assim, 
eu lembro também que ela não utilizava de recursos diferentes... Não trazia trabalhos 

diversificados, entendesse? Atividades diferentes que estimulassem a gente e a gente pudesse 

deslanchar, como diziam. 
(Entrevista, Professora 1C) 

     

Ao falar da sua relação com a professora na infância, a Professora 1C aponta a 

dificuldade que sentia para fazer leituras com a professora, dificuldade essa relacionada 

provavelmente à prática de ensino da leitura que possivelmente era de cobranças e não 

envolvia, como ela mesma falou, atividades desafiadoras, interessantes e adequadas às suas 

dificuldades. Na análise das aulas, percebemos que havia uma preocupação com a 

aprendizagem da criança bem como com a indisciplina.  

    Em várias situações presenciamos nas turmas do 1º ano/ES e 3º ano/EC que as 

crianças não respeitavam as regras da sala, muitas vezes sendo agressivas, apesar de as 

professoras demonstrarem esforço para mediar a situação; nesses casos, a Professora 3C não 

tinha um apoio efetivo da gestão da escola, já a professora 1S tinha. A Professora 2C 

apresentou uma tática muito utilizada por ela para lidar com esse tipo de indisciplina na turma 

e que lhe auxiliava no processo de alfabetização das crianças.  

 

Primeiro a gente tem que conquistar a turma, acho que um passo muito importante é eles 
compreenderem que você tá ali para ajudar. Eu sempre dizia a eles, abertamente. Tia (Professora 

2C) tá cansada... problema de voz, falta de ar... tô aqui porque acredito no meu trabalho, no 

potencial de vocês. Eu sempre dizia a eles que eu sozinha não ia conseguir. Ia ter que ter apoio 
deles, quem tava sabendo tinha obrigação de ajudar quem não tava sabendo. Eu acho que esse 

trabalho de parceria ajudou... e ajudou a eles. 

(Entrevista, Professora 2C) 

 

    A tática utilizada pela Professora 2C foi a de conquistar a turma pela disciplina 

compartilhada. Essa disciplina partia da compreensão do papel do professor e da criança no 

processo educativo, principalmente na alfabetização. Nela, há o reconhecimento das 

dificuldades de cada uma das partes, mas há também o reconhecimento das potencialidades. A 

proposta, portanto, seria o respeito coletivo pelo outro no ato de ajudar e de reconhecer as 

suas limitações nas diversas situações didáticas e pedagógicas. Nesse sentido, é estabelecida 
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uma relação de amorosidade e criticidade (SANTIAGO, 2006b) pelo respeito entre os que 

pertencem à turma, professores e crianças, colaborando com o ambiente alfabetizador.  

 

5.1.4 Progressão do ensino e definição das expectativas de aprendizagem na 

alfabetização 

 

  A análise das orientações curriculares dos dois municípios investigados aponta poucas 

aproximações e muitos pontos de distanciamentos, fazendo-nos refletir em que medida as 

estratégias propostas ou ausentes facilitam/dificultam a prática de alfabetização, em meio à 

diversidade de contextos escolares. Além disso, apontam para a necessidade do 

estabelecimento de expectativas de aprendizagens coerentes e adequadas a cada ano escolar, 

conforme previsto pelo PNE/2011-2020 (BRASIL, 2011b), para que possamos garantir a 

todas as crianças em fase de alfabetização o desenvolvimento pleno de suas 

competências/habilidades para com a escrita em um contexto de uso social, conforme 

apontado por autores que tratam do letramento e da alfabetização (STREET, 1989; 

KLEIMAN, 2002; TFOUNI, 1988, 1997, 2006; SOARES, 2003a, 2003b). 

  Nesse sentido, um ponto de aproximação entre as Propostas Curriculares analisadas é 

o fato de anunciarem como concepção uma perspectiva sociointeracionista, pautada pelas 

discussões sobre o letramento, tendo como foco os gêneros discursivos e o texto como objeto 

de ensino norteador dos encaminhamentos didáticos. Contudo, apenas na Proposta Curricular 

de Camaragibe (CAMARAGIBE, 2010a), os objetivos e os conteúdos são delimitados com 

clareza e progressão para serem trabalhados em sala de aula, a cada ano escolar, nos eixos da 

análise linguística, produção textual, leitura e compreensão de textos. Os conteúdos e as 

competências, presentes na Proposta Curricular do Recife, são apresentados em um bloco sem 

aprofundamento dos aspectos a serem ensinados bem como ausência de progressão ao longo 

dos anos do ciclo de alfabetização, devendo ser construídos desde a Educação infantil até os 

anos finais do Ensino Fundamental. 

  Além disso, objetivos estrategicamente presentes na Proposta Curricular de 

Camaragibe (CAMARAGIBE, 2010a) subsidiam a prática pedagógica nos três anos iniciais 

do Ensino Fundamental pela apresentação de atividades e situações didáticas que indicam 

uma sugestão de trabalho articulado entre os eixos de língua portuguesa. Nesse sentido, há 

uma orientação para a seleção e a organização destes conteúdos bem como para a reflexão 

aprofundada acerca das especificidades dos elementos dos gêneros discursivos escritos, suas 

propriedades e suas finalidades ao longo dos três anos. Em relação a estes aspectos, apesar de 
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apontar a importância da articulação entre os eixos, a Proposta Curricular do Recife (RECIFE, 

2002b) não traz estrategicamente esses elementos para o professor organizar a sua prática de 

ensino por meio da progressão ao longo do ano e entre os anos do 1º ciclo.  

Em relação a esse aspecto, nossos resultados confirmam os já apontados por Oliveira 

(2005, 2010) e Cruz (2008) em relação à insatisfação das professoras quanto às orientações 

contidas na Proposta Curricular do Recife e nos diários de classe. Apesar dessa precariedade 

das estratégias postas, as professoras da Escola Ciclada entendiam que era necessário 

promover a apropriação da escrita logo no 1º ano e a consolidação da leitura e da produção 

textual nos seguintes. A partir do conflito das professoras da Escola Ciclada sobre “o que 

ensinar a cada ano” e na ausência de orientações sobre “como ensinar e quais aspectos 

aprofundar” no ensino da alfabetização, suas escolhas e seus encaminhamentos didáticos 

surgem na marginalidade pela ausência de uma proposta consistente.  

Nesse sentido, as táticas fabricadas na Escola Ciclada podem nos servir como 

incentivo no caminho a ser construído para uma educação de qualidade (UNESCO, 2007). No 

geral, as escolhas e as ações táticas das professoras sobre como ensinar o conteúdo e o que 

ensinar baseou-se nas necessidades das turmas, nas trocas entre os pares, em momentos 

fortuitos do dia a dia escolar e na capacidade de inovar o que estava estrategicamente posto.  

Com base em nossos resultados (Tabela 51) percebemos que essa exploração dos eixos 

se deu, em termos de dias trabalhados, com maior ênfase na apropriação do SNA, nos 1º anos, 

e progressiva ênfase na leitura e na produção textual nos outros dois anos do ciclo da 

alfabetização, conforme sintetizado a seguir.  

 

Tabela 51 - Frequência dos Eixos de Língua Portuguesa explorados pelas professoras 

das Escolas Ciclada e Seriada  
 

Atividades 

propostas em cada 

eixo 

Quantidade de dias em que realizou a atividade/frequência total de dias 

observados 

Leitura 1º ano/EC 1º ano/ES 2º ano/EC 2º ano/ES 3º ano/EC 3º ano/ES 

Leitura de diversos 

gêneros 
12/15

47
 15/15 13/15 15/15 13/15 15/15 

Exploração das 

estratégias de leitura 
07/15 06/15 07/15 11/15 12/15 13/15 

Análise linguística 1º ano/EC 1º ano/ES 2º ano/EC 2º ano/ES 3º ano/EC 3º ano/ES 

Atividades de 

Apropriação da 
15/15 15/15 15/15 15/15 12/15 05/15 

                                                
47

 Para melhor comparação entre as práticas, consideramos, empiricamente, que a diferença entre 1 e 2 dias ou de 

até 2,5% não é significativa (pares de anos escolares iguais marcados de azul); porém, uma diferença maior do 

que essa já seria significativa (pares de anos iguais marcados de vermelho). Este tipo de orientação foi adotado 

para todas as tabelas da seção 5.1. 
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Escrita Alfabética e 

Reflexão Fonológica 

Atividade de 

exploração da 

norma ortográfica 

06/15 05/15 11/15 11/15 09/15 13/15 

Outras atividades de 

análise linguística  
05/15 06/15 08/15 15/15 11/15 15/15 

Produção textual 1º ano/EC 1º ano/ES 2º ano/EC 2º ano/ES 3º ano/EC 3º ano/ES 

Atividades de 

produção de texto 
01/15 02/15 10/15 09/15 09/15 09/15 

 

Os resultados da Tabela 51 confirmam os dados obtidos por pesquisas (CRUZ, 2008; 

OLIVEIRA, 2010) que demonstram certa progressão entre os anos quanto ao ensino dos eixos 

da Língua Portuguesa, ressaltando que os 1º anos continuam a apresentar em dias trabalhados 

índices muito baixos em relação à produção textual. Por outro lado, os dados indicam que as 

professoras da Escola Ciclada fabricaram taticamente a progressão do ensino com a mesma 

intensidade, em termos de dias trabalhados, se compararmos aos dias das professoras da 

Escola Seriada; estas últimas, porém, possuem o apoio de uma proposta mais bem estruturada 

e da gestão escolar. 

Nesse sentido, apesar de a Proposta Curricular do Recife (RECIFE, 2002b) ser omissa 

quanto ao planejamento da progressão dos conteúdos e das competências para cada ano e em 

cada eixo, as professoras da Escola Ciclada avançavam no que estava posto no referido 

documento, trilhando um percurso solitário para as suas escolhas didáticas. Por um lado, as 

escolhas didáticas efetuadas pelas professoras da Escola Seriada baseavam-se em conteúdos e 

expectativas de aprendizagens estrategicamente dispostas para cada ano (CAMARAGIBE, 

2010a; 2010c, 2010d); já as professoras da Escola Ciclada, pela ausência e por perceberem a 

necessidade dessas balizas nos documentos oficiais (RECIFE, 2002b, 2008, 2009), 

estabeleceram taticamente alguns parâmetros para cada ano do 1º ciclo como elemento de 

estabilidade para a objetivação da prática de alfabetização, como observamos na fala da 

Professora 2C. 

Então, minha meta sempre foi assim: que o aluno saísse lendo, compreendendo, fazendo seu 

nome, fazendo interpretação, lendo texto, sabendo dizer o que o texto queria transmitir, se 
colocando, até mais oralmente do que por escrito. Dando sua opinião do texto, mas também 

produzindo. Não pode conceber um aluno que vai p a primeira serie, o aluno tá a bola é boa. Tem 

que ter compreensão de leitura, na fase alfabética... na minha mente, na minha cabeça, esse aluno 
tem que fechar o ciclo de alfabetização, com tudo consolidado?[...] pro segundo ciclo ele vai 

aprofundar. Entendeu? Cada ciclo requer conhecimentos mais aprofundados, mas assim, ele tem 

que chegar lá com domínio, lendo, escrevendo, cometendo erros ortográficos. Enquanto adulto a 
gente pega uma palavra e: Eita! Como é mesmo? Então assim, os erros ortográficos vão seguir, 

mas vão menos. 

(Entrevista, Professora 2C) 
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 A análise da opinião das professoras sobre as expectativas de aprendizagens apontou a 

necessidade de que fosse considerada, na elaboração das mesmas, a realidade de cada criança 

bem como apresentassem parâmetros claros que auxiliassem na avaliação formativa. Em 

relação a este aspecto, a professora 1S da escola seriada questionou algumas das expectativas 

do eixo da leitura e da produção de textos da Proposta Curricular de Camaragibe 

(CAMARAGIBE, 2010a) por, em sua opinião, estas não virem a contribuir com o processo 

avaliativo da criança pela falta de clareza nos critérios e por estarem além das capacidades da 

criança no final do 1º ano. 

Ressaltamos, portanto, que independente da organização escolar, é importante 

estabelecermos expectativas para cada ano do Ciclo da Alfabetização, para que funcionem 

como parâmetros para o trabalho do professor, e discutirmos a progressão do ensino dos eixos 

da Língua Portuguesa para que o processo não se perca, resultando na “desinvenção da 

alfabetização” (SOARES, 2003a). Nessa perspectiva, um dos grandes desafios seria a criação 

de elementos norteadores na perspectiva de “um caminho” a ser construído pelas crianças 

(LEAL, 2003), elementos estes que não devem ser transformados em instrumentos selet ivos à 

semelhança do que já foi vivenciado na história da alfabetização (PATTO, 1999; 

MORTATTI, 2000).  

Nesse contexto, a Educação Infantil passaria a ser vista como elemento importante no 

processo de alfabetização com a finalidade de viabilizar que as crianças cheguem ao 1º ano do 

Ensino Fundamental, no mínimo, estabelecendo algumas relações fonológicas entre as 

palavras e com crescente apropriação das convenções e dos princípios do SNA. Esse aspecto 

foi apontado por todas as entrevistadas, como pode ser observado no trecho apresentado a 

seguir.  

 

O papel da educação infantil para o bom andamento do processo de alfabetização na escola é 

fundamental, uma vez que a gente vai o planejamento único para dali todo mundo ir para seus 

pedacinhos. [...] A gente tem menininhos de 3 anos na educação infantil a 5 anos e 9 meses. Os 
professores eles, a primeira coisa que eles costumam fazer é ir para a formação e sempre costumam 

pedir orientação das formações. A mesma coisa que acontece no fundamental eles seguem a questão 

da proposta e também tem um trabalho voltado para as questões de leitura também. Porque a 

dinâmica do fundamental, pelo menos aqui ela consegue dividir: esse é um trabalho do fundamental, 
esse é um trabalho do infantil. Praticamente os professores vão numa dinâmica só. Dinâmica de 

leitura, dinâmica deleite, a questão da agenda, do roteiro, da rotina. Assim eles fazem o mesmo 

trabalho como no fundamental e contribuído muito... mesmo o infantil sendo o período mais de 
socialização da criança onde ela se encontra com o brincar, com o cuidado, mesmo tendo esses 

atributos todos na ed. Infantil, o professor também não se cansa de trabalhar com os textos. 

Trabalhar com os brinquedos pedagógicos, com as cantigas de roda. Tudo isso já é um trabalho de 
alfabetização. Não é tão explicito, mas é um trabalho de alfabetização, trabalho com cantiga, no 

texto deles, os meninos leem. 

(Entrevista, Diretora da Escola Seriada) 
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   Portanto, entendemos que a Educação Infantil também precisaria ter expectativas de 

aprendizagens direcionadas para o perfil inicial do 1º ano, como acontece, por exemplo, na 

França (CHARTIER, 2007), perfil este relacionado à possibilidade de as crianças, no início da 

alfabetização (1º ano do Ensino Fundamental), compreenderem o funcionamento do sistema 

de escrita alfabética. Seria importante refletir em uma perspectiva de conjunto, desde a 

Educação Infantil até o final do Ensino Fundamental, sobre quais conhecimentos queremos 

que as crianças construam e qual o período mais adequado.  

   Suscitamos a necessidade de discutirmos uma “base curricular comum de 

alfabetização” que contemplasse de forma específica, progressiva e aprofundada os conteúdos 

mínimos a serem elaborados para os três anos do ciclo da alfabetização, subsidiando a 

elaboração das expectativas de aprendizagens para cada ano pelos municípios, conforme meta 

apontada pelo PNE/2011-2020 (BRASIL, 2011b). O Provinha Brasil seria, nesse contexto, 

um dos documentos que subsidiaria a discussão por trazer elementos importantes para o perfil 

de final de ciclo de alfabetização (MORAIS et al., 2009), podendo orientar nossas reflexões 

sobre o perfil final para cada ano deste ciclo.  

 

5.1.5 Atividades com diferentes enfoques para o ensino da alfabetização: tentativas de 

promover a apropriação, a consolidação e a sistematização dos conteúdos  

 

  A análise minuciosa das práticas apresentadas (Subseções 3.4 e 4.4) indicou que nos 1º 

e 2º anos forma observadas uma multiplicidade e uma regularidade de atividades de 

apropriação do SNA e de reflexão fonológica, materializada pela variabilidade, frequência, 

sequência e progressão dos conteúdos explorados. Essas atividades contemplavam ações de 

reflexão, sistematização e consolidação dos saberes propostos para a rotina semanal, 

conforme sintetizado comparativamente na Tabela 52.  
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Tabela 52 - Frequência dos aspectos explorados no Eixo da Leitura pelas professoras 

das Escolas Ciclada e Seriada 
 

 

Frequência observada nas subcategorias 

Subcategorias de Atividades de 

Apropriação da Escrita 

Alfabética e Reflexão Fonológica 

1º 

ano/EC 

1º 

ano/ES 

2º 

ano/EC 

2º 

ano/ES 

3º 

ano/EC 

3º 

ano/ES 

Explora as letras do alfabeto 10,3 10,5 6,5 16,6 5,0 3,0 

Explora as diferentes estruturas 

silábicas 
8,4 11,6 6,0 8,0 5,0 3,0 

Promove a reflexão entre 

unidades sonoras das palavras e 

suas correspondentes na escrita 

32,3 49,0 22,7 37,8 16,2 8,3 

Promove a leitura de palavras  9,8 10,0 4,3 3,8 3,2 1,0 

Promove a leitura de 

frases/sentenças 
2,3 1,5 2,7 2,5 1,4 2,3 

Promove a escrita de palavras 8,4 10,8 7,6 11,4 6,8 8,3 

Promove a escrita de 

frases/sentenças 
5,3 0,6 5,5 5,0 3,6 8,2 

Total de frequência na categoria 76,6 94,0 55,3 85,1 41,2 34,1 

Subcategorias de Atividade de 

exploração da norma ortográfica 

1º 

ano/EC 

1º 

ano/ES 

2º 

ano/EC 

2º 

ano/ES 

3º 

ano/EC 

3º 

ano/ES 

Explora as regularidades diretas 1,7 0,7 2,8 0,5 3,6 2,0 

Explora as regularidades 

contextuais  
1,7 0,5 3,7 2,2 6,0 7,2 

Explora as regularidades 

morfogramaticais  
0,0 0,3 2,6 0,3 5,0 2,0 

Explora as irregularidades 0,2 - 2,4 0,5 1,0 7,3 

Total de frequência na categoria 3,6 1,5 11,5 3,5 15,6 18,5 

Subcategorias de Outras 

atividades de análise linguística 

1º 

ano/EC 

1º 

ano/ES 

2º 

ano/EC 

2º 

ano/ES 

3º 

ano/EC 

3º 

ano/ES 

Explora a segmentação da 

palavra escrita 
8,5 2,5 5,3 3,5 1,0 3,4 

Reflete sobre o uso de plural e 

singular  
0,8 1,5 4,8 3,5 5,4 5,4 

Reflete sobre o uso do masculino e 

do feminino 
1,7 - 3,0 1,3 4,5 4,3 

Reflete sobre o uso da pontuação 1,8 - 2,4 1,0 5,4 7,6 

Reflete sobre o uso da acentuação 1,4 - 2,6 0,5 5,7 5,4 

Reflete sobre o uso da maiúscula e 

da minúscula  
3,5 0,3 4,5 3,2 6,7 16,0 

Reflete sobre o uso de 

aumentativo/diminutivo 
- 0,3 1,6 0,5 4,4 - 

Reflete sobre a concordância 

entre as palavras  
2,2 0,3 5,0 0,5 10,8 3,3 

Reflete sobre tipos de substantivo - - - - - 1,0 

Reflete sobre tipos de frases - - - - - 1,0 

Total de frequência na categoria 19,6 4,5 33,2 11,4 43,2 47,4 

 

    A análise da Tabela 52 indicou que as professoras do 1º e 2º anos propõem atividades 

diversificadas quanto aos tipos de operações que são requeridas para o processo de 
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apropriação, provavelmente pelo fato de o 1º ano se constituir como um ano escolar voltado 

para a apropriação, na concepção delas, e o 2º ano ainda ter no início do ano crianças pré-

silábicas e silábicas. Destacamos, também, que foram realizadas várias atividades específicas 

voltadas para a alfabetização com as crianças do 3º ano/EC que ainda se encontravam em 

níveis iniciais de escrita no PI. Já na turma de 3º ano/ES não foram feitos grandes 

investimentos nessas atividades apesar de essa turma também apresentar no PI algumas 

crianças em hipóteses de escrita. Diante disso, resgatamos os estudos de Morais (2004) e 

Leite (2006) quando apontam a possível contribuição e importância de atividades de reflexão 

fonológica no processo inicial de alfabetização pelas crianças. 

    Analisando os resultados das aprendizagens sobre a escrita alfabética, em ambas as 

escolas (Subseção 3.3.1 e 4.3.1), nossos dados confirmam pesquisas que falam da possível 

relação entre as práticas sistemáticas de ensino do SNA e os bons resultados quanto à 

alfabetização (ALBUQUERQUE; FERREIRA; MORAIS, 2006; CRUZ; ALBUQUERQUE, 

2007, 2008; CRUZ, 2008; ALBUQUERQUE; CRUZ, 2009) bem como as que indicam a 

importância de se alfabetizar as crianças já aos seis anos (1º ano) deixando os outros anos 

para a consolidação desse processo (MORAIS, 2007; FERREIRA; LEAL, 2006).  

Percebemos, nesse sentido, um movimento tático da professora 2S quando, ao mesmo 

tempo em que tem necessidade de atender estrategicamente ao que foi posto no Quadro-

Síntese em relação à produção de textos e leitura (CAMARAGIBE, 2010c), também precisa 

atender às crianças que não estão de acordo com o perfil da sua turma. Da mesma forma, a 

Professora 3C sente-se impelida a criar situações específicas para as crianças que estão em 

fase inicial de alfabetização, para que não sejam retidas no final do 1º ciclo, ao mesmo tempo 

em que tem de lidar com crianças que já estão alfabetizadas e precisariam avançar em suas 

construções sobre a norma ortográfica, a produção textual e a leitura.  

Outra tática desenvolvida pelas professoras, na efetivação dessas atividades 

apresentadas principalmente entre as professoras dos 1º e 2º anos, era o fato de elas aplicarem 

atividades que possuíam a sua operacionalização conhecida pelas crianças pelo grau de 

familiaridade no comando. Este aspecto parecia ajudar as crianças na resolução das tarefas, 

vindo estas a se preocuparem apenas com o aspecto didático da atividade por já terem 

estabilizado pedagogicamente as formas de execução do seu comando.  

Nestas situações, quando a atividade envolvia um conteúdo novo, que precisaria ser 

apropriado pelas crianças, o aspecto pedagógico já lhes era familiar; quando o conteúdo era 

apenas para ser sistematizado, o aspecto pedagógico auxiliava a professora a ter melhor 
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domínio da realização dessas atividades enquanto auxiliava as crianças com intervenções 

pontuais. Portanto, o que parecia trivial e banal, assumiu a capacidade de suscitar “o novo”. 

Nesse sentido, percebemos que as professoras escolhiam as atividades pelo valor de 

uso que possuíam (CHARTIER, 2007). As professoras usavam as várias intervenções e as 

atividades pedagógicas pela capacidade que elas tinham de entusiasmar as crianças, pela 

capacidade de explorar os conteúdos que estavam em foco no dia, pelo domínio da 

metodologia empregada, pelas indicações de outras professoras e pela capacidade de 

organizar pedagogicamente a turma. Isto fica evidente ao percebemos traços do uso de 

métodos tradicionais aliado a opções mais inovadoras. Portanto, parece-nos que as atividades 

demandavam mais de uma coerência pragmática em detrimento da teórica, como apontado 

por Chartier ao falar das escolhas docentes na alfabetização (CHARTIER, 2007). 

Apesar de sabermos que as práticas das professoras possuíam traços de abordagens 

mais tradicionais, a análise delas indicou que traziam uma concepção de educação pautada em 

uma perspectiva construtivista tendo por base o alfabetizar letrando. Dessa forma, todas as 

professoras demonstravam ter conhecimento das inovações didáticas e pedagógicas e também 

priorizavam práticas de letramento, desde o 1º ano. Para isso, utilizavam sequências de 

atividades que contemplavam não só a apropriação, como apresentado, mas também 

atividades de leitura e produção textual, apesar de estas não se configurarem como 

aprofundadas ao longo dos anos (Tabela 53).  
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Tabela 53 - Frequência dos aspectos explorados no Eixo da Leitura pelas professoras 

das Escolas Ciclada e Seriada  
 

Aspectos trabalhados pelas 

professoras no eixo da leitura e 

produção textual 

Quantidade de dias em que explorou os aspectos 

analisados/ Quantidade de dias em que propôs atividades 

de leitura/produção textual 

Leitura 1º 

ano/EC 

1º 

ano/ES 

2º 

ano/EC 

2º 

ano/ES 

3º 

ano/EC 

3º 

ano/ES 

Explicita os gêneros antes da 

leitura 
11/12 13/15 08/13 15/15 14/13 15/15 

Dá informações sobre o contexto 

do texto antes da leitura 
06/12 03/15 08/13 09/15 06/13 10/15 

Faz reflexões sobre as 

características dos gêneros  
04/12 04/15 07/13 05/15 07/13 06/15 

Dá orientações quanto às 

finalidades da leitura 
03/12 08/15 04/13 12/15 07/13 13/15 

Explora (de forma oral e/ou 

escrita) as estratégias de leitura  
07/12 06/15 07/13 11/15 12/13 13/15 

Produção de textos  1º 

ano/EC 

1º 

ano/ES 

2º 

ano/EC 

2º 

ano/ES 

3º 

ano/EC 

3º 

ano/ES 

Indicação dos gêneros a serem 

produzidos 
02/02 02/02 04/10 09/09 09/09 09/09 

Indicação da finalidade dos textos 01/02 - 04/10 09/09 09/09 09/09 

Indicação do destinatário 01/02 - 01/10 09/09 09/09 09/09 

Os gêneros são objetos de reflexão 

anteriormente 
- - - - 04/09 02/09 

Orientações quanto ao 

planejamento  
- - 01/10 03/09 06/09 04/09 

Orientações quanto à revisão e à 

reescrita 
02/02 01/02 03/10 03/09 06/09 04/09 

 

A análise minuciosa das práticas desenvolvidas indicou que, apesar de a maioria das 

professoras explorarem varias estratégias, não foram exploradas as características dos gêneros 

com regularidade bem como não foram dadas, com as devidas proporções, orientações 

adequadas sobre o planejamento e a revisão dos textos produzidos em todas as turmas. Além 

disso, as atividades desenvolvidas ora tinham o foco de explorar, no momento da leitura e da 

produção de textos, conteúdos de apropriação, ora os aspectos dos gêneros textuais sem 

aprofundamento. Pareceu-nos que faltava uma clareza sobre quais conteúdos seriam alvo de 

ensino tanto na leitura quanto na produção textual. 

Apesar disso, em certa medida, todas buscavam em um movimento tático alfabetizar 

letrando, pelo conjunto de suas práticas observadas. Contudo, se por um lado identificamos 

uma busca por reinventar a alfabetização, por outro, a continuidade do processo de 

consolidação ficou comprometida. Provavelmente, a ausência de aprofundamento nas práticas 

de ensino da leitura e da produção textual, somadas a outros fatores, poderia ter contribuído 
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para que as crianças das turmas não apresentassem diferença significativa na maioria das 

categorias analisadas no PI e no PF entre as turmas da mesma escola. 

As estratégias presentes na Proposta Pedagógica de Camaragibe (CAMARAGIBE, 

2010a) apontam uma operacionalização no trato com os conteúdos por meio dos objetivos 

que, muitas vezes, não se efetuaram na prática, principalmente pelo fato de as professoras 

oscilarem entre “o antigo e o improvisado” nas escolhas didáticas que faziam; entre a 

coerência pragmática e teórica para a efetivação de suas ações, procedimentos e opções de 

encaminhamentos no trato com os objetivos dispostos. 

   Na exploração e na condução dos eixos da leitura e produção textual, muitas vezes as 

professoras se situavam entre o “dizer e fazer” e é nesse espaço fabricado que surgem as 

possibilidades de pensarmos caminhos para o processo de alfabetizar e letrar crianças. Nesse 

sentido, a falta de aprofundamento no trato com os conteúdos da leitura e produção textual, 

apesar da razoável frequência dessas atividades considerando o ano escolar, demonstrou 

ausência da perspectiva de continuidade e progressão no ensino (SANTIAGO, 2006a). Nossos 

dados indicam a necessidade de investirmos na definição de conteúdos e de expectativas de 

aprendizagens e ao longo do ciclo da alfabetização. Reafirmamos, portanto, a necessidade de 

discutirmos a importância da Educação Infantil no processo de alfabetização, além de 

pensarmos em mecanismos que propiciem a consolidação das aprendizagens construídas no 1º 

ano e ao longo dos outros dois anos do processo de alfabetização.  

 

5.1.6 Diversidade de agrupamentos e atendimento ajustado às dificuldades das crianças  

 

Nesta subseção trataremos das aproximações e dos distanciamentos nas práticas das 

professoras da Escola Seriada e Ciclada quanto à forma de agrupar as crianças e à forma de 

intervir durante a atividade, conforme apresentado na Tabela 54.  
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Tabela 54 - Condução das atividades de alfabetização pelas professoras da Escola 

Seriada e Ciclada 

 

 

Formas de agrupamento das 

crianças para a realização da 

atividade 

1º 

ano/EC 

1º 

ano/ES 

2º 

ano/EC 

2º 

ano/ES 

3º 

ano/EC 

3º 

ano/ES 

Atividade coletiva com todas as 

crianças 
15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 

Atividade igual com todas as 

crianças em pequenos grupos 
- 10/15 - 15/15 03/15 04/15 

Atividade diferenciada com todas 

as crianças em pequenos grupos 
- 01/15 - 02/15 05/15 01/15 

Divisão da turma para atividade 

em grupos em salas separadas  
- - - 01/15 04/15 - 

Atividade individual com todas as 

crianças 
15/15 02/15 15/15 15/15 15/15 15/15 

Atividade individual para 

algumas crianças 
- 05/15 - 06/15 01/15 - 

Forma de atendimento dado às 

crianças na execução das 

atividades 

1º 

ano/EC 

1º 

ano/ES 

2º 

ano/EC 

2º 

ano/ES 

3º 

ano/EC 

3º 

ano/ES 

Durante a atividade no grande 

grupo, dá atendimento apenas de 

forma coletiva.  

- - - - - 07/15 

Durante a atividade no grande 

grupo, dá atendimento coletivo 

alternado com atendimento 

individual aos que possuem maior 

dificuldade. 

15/15 12/15 15/15 15/15 15/15 10/15 

Atendimento específico para as 

crianças com maior dificuldade, 

chamando-as ao birô.  

10/15 08/15 15/15 15/15 06/15 05/15 

Atendimento específico aos 

pequenos grupos.  
- 09/15 

- 
15/15 05/15 - 

Atendimento específico aos 

grupos separados, dentro e fora 

da sala. 

- 

- 

- 

01/15 04/15 - 

 

Em relação ao tratamento dado à heterogeneidade das aprendizagens, identificamos 

que as professoras criavam táticas para atender à diversidade da turma. Umas agrupavam as 

crianças por níveis em respeito ao ritmo de aprendizagem destes para promover avanços, 

outras ministravam aulas coletivas com um atendimento mais específico. Dentre as atividades 

desenvolvidas, elas propunham atividades diversificadas a partir de diagnoses, da formação de 

grupos, do uso de materiais diversos e separavam algumas crianças, no grupo-classe e fora 

dele, para terem um atendimento mais específico às suas necessidades.  

Os resultados indicam que todas as professoras buscavam diversificar a disposição da 

sala para atenderem aos diversos grupos e crianças, com exceção das professoras 1C e 2C que 
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em todas as situações realizaram atividades coletivas e individuais. A Professora 1C enfatizou 

que anteriormente fazia atividades diferenciadas, porém destacou que esse tipo de trabalho 

necessitava de apoio para sua operacionalização. Ela dava, então, atenção diferenciada às 

crianças no decorrer da atividade, o que causava certa dificuldade na condução da mesma 

pois, nem sempre ela tinha condições de atender a todos e as crianças ficavam dispersas. 

Segundo a professora 2C, esse trabalho com turmas de alfabetização exigia um “jogo de 

cintura” e dependia do discernimento sobre a melhor atividade para a turma e para o momento 

da aula, conforme apontado no trecho a seguir.  

 

[...] tem um pouco de intuição. Porque comecei um trabalho, aí tô vendo que a turma tá muito 
agitada, aí, rapidamente, eu olho... nem o planejamento, gente bora fazer tal coisa? Intuição, você 

sabe que se ficar naquela leitura não vai adiante. Aí paro, intuitivamente vamos fazer assim? A 

gente vai ler um livro, mas eu não vou dizer o final do livro hoje. “Oxe tia!”(as crianças falam). Aí 
começa aquela inquietação. (ela diz) “Eu vou ler esse livro e quando chegar na hora H vou parar a 

historia e todo mundo vai pensar em casa como é que essa historia terminou.”. (as crianças 

perguntam) “No outro dia, tu vai terminar de ler?”. Eles ficam aguçados! Faço isso, começo a ler... 

Quando de repente: “Agora só amanhã! Agora vamos retomar aquela atividade.” (fala da 
professora). Entendeu? Assim o professor tem que ser muito artista, ele tem que ver até onde a 

turma consegue chegar, porque se você ficar forçando uma atividade que você tá vendo que 

naquele momento você não vai conseguir, você não vai ter a resposta... Entendeu? Então a gente 
tem que ter o jogo de cintura de perceber e rapidamente modificar. Se ficar parada, pensando... aí 

começa a indisciplina. 

(Entrevista, Professora 2C) 

 

Este dado confirma o que fora encontrado por Oliveira (2010), pois no rol das práticas 

investigadas pela referida autora há, no geral, a ausência de um ensino ajustado às diferentes 

demandas de aprendizagem e à falta de planejamento sistemático com a presença marcante da 

improvisação no desenvolvimento das aulas. Contudo, apesar de encontrarmos algumas 

situações que se assemelhavam às encontradas por Oliveira (2010), as práticas desenvolvidas 

pelas professoras 1C e 2C revelavam que a improvisação, muitas vezes, era uma tentativa 

tática de atender à demanda que se apresentava no momento da aula. Para isso, buscavam 

trazer à memória situações semelhantes que lhes serviriam de parâmetros na tomada de 

decisões sobre “o que fazer” para atender às crianças. 

Em relação a este aspecto, a professora 2S organizava didática e pedagogicamente as 

suas intervenções por meio de um planejamento minucioso da semana e do dia, conforme já 

indicado, revendo procedimentos, ações das crianças, tendo esquemas previamente elaborados 

para intervir com ajustes adequados a cada um. Da mesma forma, nosso estudo apontou que 

algumas táticas desenvolvidas por ela tentavam resolver o trato com a heterogeneidade de 

conhecimentos e diversidade da turma, tais como a proposição de aulas de reforço no 2º 
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semestre para alunos em defasagem na aprendizagem em parceria com a direção da escola. 

Estas ações se configuram como um esquema profissional dessa professora, sendo um dos 

elementos que, provavelmente, contribuiu com o avanço das aprendizagens sobre a escrita 

alfabética de sua turma, entre o PI e o PF, ficando as crianças “tecnicamente iguais” as dos 3º 

anos. 

Da mesma forma, as professoras 1S, 3S e 3C variavam os agrupamentos, davam 

atendimento diferenciado e individual, além das aulas coletivas, pois se preocupavam com os 

que tinham aprendizagem defasada, desde o perfil inicial, e por tentarem evitar a retenção 

dessas crianças no final do ano letivo (no caso das professoras dos 3º anos). Porém, 

ressaltamos que este atendimento individualizado era dado apenas aos que tinham defasagem 

em relação ao perfil esperado para turma. Nesse sentido, a Professora 3C se destacou por 

promover, além de diversos agrupamentos, atividades diferenciadas para classe e para casa 

com objetivos diferenciados: promover apropriação (para os que ainda não tinham se 

alfabetizado) e consolidar aspectos ortográficos bem como estimular questões de 

interpretação de textos (para os já alfabetizados). Contudo, a indisciplina da sua turma muitas 

vezes dificultava a condução das atividades propostas.  

O grande diferencial das práticas apresentadas, portanto, é o fato de que as professoras 

fabricavam uma sistemática de ensino coletiva atrelada a um atendimento mais direcionado às 

dificuldades da criança; porém, em ambas as situações, intervinham buscando fazê-la refletir 

sobre a escrita alfabética. Essa capacidade de considerar as aprendizagens diversificadas e a 

heterogeneidade do processo (LÜDKE, 2002) de apropriação da escrita e da leitura não seria 

exclusiva das professoras da Escola Ciclada, mas faria parte do perfil alfabetizador.  

As professoras da Escola Seriada e da Ciclada apontaram ter uma perspectiva de 

democratização do conhecimento empreendendo esforços para que todos se alfabetizassem 

em tempo oportuno, umas com maior ênfase do que outras. Nesse sentido, elas pensavam 

quais seriam as prioridades para cada grupo e o que fazer com os que não aprenderam. Apesar 

disso, identificamos uma dualidade no perfil adotado quanto à avaliação final do processo de 

alfabetização, tanto da Escola Seriada como na Ciclada: ora eram contra a reprovação das 

crianças pelo seu caráter seletivo e classificatório, ora indicavam ser possível “reter com 

responsabilidade” e propiciar à criança um período de revisitar o que não aprendeu sobre a 

alfabetização no ano seguinte. 

 Como autores do seu “Saber”, “Fazer” e “Ser”, por um lado buscavam romper 

taticamente com as estratégias postas pela seriação; contudo, a tomada de decisão sobre a 

retenção não dependia apenas de suas posturas e de seus compromissos, mas estaria ligada 
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também a questões estruturais do sistema. Salientamos, porém, que o simples fato de ser 

professora de uma escola organizada em ciclos não configura a prática dessa profissional 

como democrática, é necessária uma mudança na “lógica” do que seria a função da escola, 

pois a “lógica” que esteve presente na sua história escolar estava ligada a uma perspectiva 

seletiva. 

Em geral, todas as professoras revelaram ter elaborado esquemas profissionais ao 

longo de sua carreira docente que as auxiliavam a fazer ajustes no processo de ensino e de 

aprendizagem da escrita alfabética pelas crianças (GOIGOUX, 2002). Cada uma atuava da 

forma que mais lhe dava segurança, sem, contudo, deixarem de atender às crianças em suas 

dificuldades. Buscavam, portanto, garantir a aprendizagem de todos e de cada um, apesar de 

em alguns momentos não “saberem como fazer” ou “fazerem de uma forma mais 

convencional”. O fato de estar em uma organização escolar seriada ou ciclada não 

determinaria o tipo e a forma de tratamento que dariam à heterogeneidade de aprendizagens 

na diversidade da turma; é, portanto, necessária uma mudança na lógica sobre a função da 

escola e um compromisso com o processo de construção do conhecimento pela criança 

(FREITAS, 2002; FERNANDES, 2005; MAINARDES, 2006; 2009a). 

 No geral, percebemos que as escolhas didáticas e pedagógicas feitas pelas professoras 

da Escola Seriada e da Ciclada dependem do valor de uso das experiências vivenciadas no 

exercício da profissão, no conflito da sala de aula. As táticas apresentadas foram fabricadas no 

exercício da profissão, nas situações que provocavam/organizavam/sistematizavam bem como 

nos procedimentos adotados e se configuravam como elementos do Perfil Alfabetizador. 

Nesses momentos de construção do cotidiano alfabetizador, as professoras resgatam, também, 

práticas e experiências exitosas vividas por elas quando foram alfabetizadas em escolas 

organizadas em série, e não em ciclo. Na maioria das vezes, estas experiências, adotadas 

como modelo, estavam relacionadas aos procedimentos de “como alfabetizar” as crianças 

garantindo regularidade das atividades voltadas para a apropriação do SNA. Entendemos este 

movimento como uma “ação tática”, pois o professor “se faz professor” nos momentos em 

que tem de exercer a docência e, para isso, a lembrança de suas experiências o faz refletir 

sobre as necessárias adequações e inovações à nova realidade que se apresenta.  

 Além dos elementos apontados, percebemos que na construção do “Perfil 

Alfabetizador”, cada professora considerou as influências das formações sobre alfabetização 

das quais participara e que constituíam sua formação profissional. Ampliando essa discussão, 

entendemos que seria necessário debater, na formação do professor alfabetizador, a 

necessidade da construção de parâmetros que lhe deem maior controle da situação de ensino, 
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tais como: o tempo necessário para o ensino da leitura e da escrita, conhecimento de questões 

sobre o conteúdo a ser ensinado, as tarefas necessárias ao ensino, a possibilidade de regulação 

das atividades e da atenção das crianças na aprendizagem, dentre outros. O uso desses 

parâmetros aumentaria a competência profissional do professor (“regras de ação” 

/dispositivos), ao controlar sua própria atividade e ao lidar com as crianças e situações novas 

ou imprevistas, na sala de aula. Em relação a estes encaminhamentos, salientamos que é 

necessário garantir ao docente o tempo pedagógico para que possa fazer a relação entre a 

teoria e a prática, dialogando com as suas experiências e a dos seus pares.  

 Com base na argumentação apresentada nesta subseção, é necessário, portanto, 

discutir metodologias refletindo sobre nossa opção conceitual, nosso objetivo para cada 

componente e para cada ano, nossas ações e os procedimentos adotados, tais como: forma de 

atendimento; modos de agrupamentos; tipos, frequência, abrangência das atividades de cada 

eixo e condução do processo de avaliação do ensino e da aprendizagem. Concordamos com 

Tardif (2002) quando aponta que “os saberes docentes são ativos”; portanto, a tomada de 

decisão faz parte, também, do perfil alfabetizador que vimos traçando. Complementando 

nossas discussões, na próxima seção iremos tratar da progressão das aprendizagens das 

crianças bem como das táticas fabricadas no que se refere à progressão escolar nas Escolas 

Seriada e Ciclada. 

 

5.2 As aprendizagens sobre a escrita e a leitura nas Escolas Seriada e Ciclada: reflexões 

sobre a progressão no contexto dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

 

Para melhor compreendermos as aproximações e os distanciamentos entre os 

resultados obtidos quanto à escrita de palavras, produção e leitura de texto pelas crianças 

participantes da pesquisa, comparamos estatisticamente os resultados nos três anos do Ensino 

Fundamental entre as Escolas Ciclada e Seriada verificando se ocorreu ou não diferença 

significativa bem como progressão da aprendizagem entre os anos escolares (Quadros nº 11 e 

nº 12). 
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Quadro nº 11 - Quadro esquemático da progressão das aprendizagens entre as crianças 

do mesmo ano escolar das Escolas Ciclada e Seriada sobre a leitura e a escrita 

 

Eixos da língua 

portuguesa 

Análise estatística dos PI e PF entre as turmas do mesmo ano escolar 

1º ano/EC e  

1º ano/ES 

2º ano/EC e  

2º ano/ES 

3º ano/EC e 

3º ano/ES  

SNA 
PI 1ºC = PI 1ºS 

PF 1ºC = PF 1ºS 

PI 2ºC = PI 2ºS 

PF 2ºC = PF 2ºS  

PI 3ºC = PI 3ºS 

PF 3ºC = PF 3ºS 

PT 

Legibilidade  
PI 1ºC = PI 1ºS 

PF 1ºC = PF 1ºS 

PI 2ºC = PI 2ºS 

PF 2ºC = PF 2ºS  

PI 3ºC = PI 3ºS 

PF 3ºC = PF 3ºS 

PT1 
PI 1ºC = PI 1ºS 

PF 1ºC = PF 1ºS 

PI 2ºC = PI 2ºS 

PF 2ºC = PF 2ºS  

PI 3ºC = PI 3ºS 

PF 3ºC = PF 3ºS 

PT2 
PI 1ºC = PI 1ºS 

PF 1ºC = PF 1ºS 

PI 2ºC = PI 2ºS 

PF 2ºC = PF 2ºS  

PI 3ºC = PI 3ºS 

PF 3ºC = PF 3ºS 

PT3 
PI 1ºC = PI 1ºS 

PF 1ºC = PF 1ºS 

PI 2ºC = PI 2ºS 

PF 2ºC = PF 2ºS  

PI 3ºC = PI 3ºS 

PF 3ºC = PF 3ºS 

PT4 
PI 1ºC = PI 1ºS 

PF 1ºC = PF 1ºS 

PI 2ºC = PI 2ºS 

PF 2ºC = PF 2ºS  

PI 3ºC = PI 3ºS 

PF 3ºC = PF 3ºS 

PT5 
PI 1ºC = PI 1ºS 

PF 1ºC = PF 1ºS 

PI 2ºC = PI 2ºS 

PF 2ºC = PF 2ºS  

PI 3ºC = PI 3ºS 

PF 3ºC = PF 3ºS 

PT6 
PI 1ºC = PI 1ºS 

PF 1ºC = PF 1ºS 

PI 2ºC = PI 2ºS 

PF 2ºC = PF 2ºS  

PI 3ºC = PI 3ºS 

PF 3ºC = PF 3ºS 

PT7 
PI 1ºC = PI 1ºS 

PF 1ºC = PF 1ºS 

PI 2ºC = PI 2ºS 

PF 2ºC = PF 2ºS  

PI 3ºC = PI 3ºS 

PF 3ºC = PF 3ºS 

Leitura  

Palavras 
PI 1ºC = PI 1ºS 

PF 1ºC = PF 1ºS 

PI 2ºC = PI 2ºS 

PF 2ºC = PF 2ºS  

PI 3ºC = PI 3ºS 

PF 3ºC = PF 3ºS 

Frases  
PI 1ºC = PI 1ºS 

PF 1ºC = PF 1ºS 

PI 2ºC = PI 2ºS 

PF 2ºC = PF 2ºS  

PI 3ºC = PI 3ºS 

PF 3ºC = PF 3ºS 

Textos  
PI 1ºC = PI 1ºS 

PF 1ºC = PF 1ºS 

PI 2ºC = PI 2ºS 

PF 2ºC = PF 2ºS  

PI 3ºC = PI 3ºS 

PF 3ºC = PF 3ºS 

 

Inicialmente, ressaltamos que, em todas as turmas investigadas, as crianças agregaram 

mais conhecimentos entre o PI e o PF no que se refere à apropriação da escrita, como já 

apresentado nas seções 3.3 e 4.3. Provavelmente, um dos elementos importantes que 

contribuiu com esse bom resultado deva-se à prática de alfabetização regular desenvolvida 

pelas professoras 1C e 1S que tinham o objetivo de alfabetizar essas turmas ainda no 1º ano. 

A comparação dos PI e PF entre os 1º anos das Escolas Seriada e Ciclada apontou índices 

semelhantes, apesar de encontrarmos crianças silábicas no PF da turma do 1º ano/EC. No PF, 

apesar de ainda ter crianças em níveis iniciais, a maior concentração das crianças nas duas 

escolas estava nas categorias alfabéticas com crescente preocupação com a norma ortográfica. 

O teste estatístico de Mann-Whitney, entre as turmas, não apontou uma diferença 

significativa, tanto no PI como no PF (Quadro nº 11).  

Ainda em relação à escrita de palavras, a análise do PI e do PF entre as turmas de 2º 

ano também não apresentou diferença significativa pelo teste de Mann-Whitney; sendo assim, 

as crianças iniciaram e terminaram o ano letivo “tecnicamente iguais”. Desta forma, apesar de 
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as duas turmas do 2º ano terem apresentado um PI variado, com crianças ainda em níveis 

iniciais de apropriação da escrita (pré-silábicas e silábicas), as análises apresentadas nos 

capitulos 3 e 4 apontaram que todas avançaram em suas hipóteses ao longo do ano, tendo uma 

crescente apropriação da escrita e da norma ortográfica pelas crianças no PF. Apesar disso, 

ainda encontrarmos crianças silábico-alfabéticas no PF das turmas do 2º ano.  

Ressaltamos, porém, que 27% das crianças do 2º ano/ES, que estavam nas categorias 

iniciais no PI, tinham sido retidas, nesse ano escolar, por não terem atingido o perfil final da 

turma em 2009, enquanto todas as crianças do 2º ano/EC tinham vindo do 1º ano na Escola 

Ciclada e não sofreram retenção. Em relação à retenção escolar no ano de 2010, apenas a 

Escola Seriada reteve crianças no 2º ano/ES (15,8%) por estas não terem atingido o perfil de 

saída mínimo (CAMARAGIBE, 2010c). Este dado torna-se grave quando pensamos que as 

crianças do 2º ano/EC, que terminaram ‘tecnicamente iguais’ às do 2º ano/ES, ainda teriam o 

próximo ano letivo (2011) para avançar em seus conhecimentos sobre a escrita alfabética sem 

sofrer retenção escolar.  

A análise dos resultados da escrita de palavras nos 3º anos indicou que foi encontrada 

diferença significativa nos PI e PF entre as turmas de 3º ano (Quadro nº 11). Identificamos 

que grande parte das duas turmas já era alfabética no início do ano letivo; apesar disso, as 

duas turmas tinham no PI crianças na hipótese silábico-alfabética (3º ano/ES, crianças retidas 

em 2009) e crianças na hipótese pré-silábica (3º ano/EC) que nunca tinham sido retidas. No 

Perfil Final, a maioria das crianças dessas turmas terminara o ano na hipótese alfabética, com 

variados níveis de apropriação da norma ortográfica. As crianças dos 3º anos que estavam na 

categoria Alfabético I e II, no perfil final, foram retidas nas Escolas Seriada e Ciclada por não 

terem ainda autonomia de leitura e produção textual, segundo as professoras dessas turmas.  

Em relação à produção de textos, lembramos, conforme dados já apresentados nos 

capítulos 3 e 4, que enquanto todas as crianças do 1º ano/ES tiveram progressão ao longo do 

ano em todas as categorias analisadas, a turma do 1º ano/EC não apresentou progressão 

quanto a nenhum dos aspectos, com exceção da legibilidade provavelmente pelo fato de esse 

aspecto estar diretamente relacionado ao trabalho de consolidação da escrita. Ampliando 

nossa discussão, percebemos pela análise do Quadro nº 10 que não foi encontrada diferença 

significativa entre as turmas; sendo assim, aprofundando a análise qualitativa dos dados, 

entendemos que a turma do 1º ano/EC estava no PI “um pouco melhor” nos aspectos 

investigados em relação ao 1º ano/ES.  

Em relação aos 2º anos, não foi encontrada diferença significativa entre as turmas no 

PI e PF (Quadro nº 11). É importante salientar que no PI as crianças já possuíam algum nível 
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de conhecimento sobre a segmentação correta das palavras, o uso da escrita ortográfica 

correta na produção textual e a estruturação de períodos e concordância entre as palavras, 

apesar de os seus textos não possuírem boa coerência interna pela ausência de recursos 

coesivos.  

No PF, em termos percentuais, a turma do 2º ano/EC apresentou melhores índices em 

relação às categorias apresentadas. Com base na análise qualitativa dos dados, 

compreendemos que a turma do 2º ano/ES agregou “levemente” mais conhecimentos neste 

eixo, ao longo do ano, em relação à turma do 2º ano/EC conforme já apontado nas seções 

3.3.2 e 4.3.2. 

Em relação aos 3º anos, a análise estatística dos dados do Quadro nº 11 indica que não 

foi encontrada diferença significativa entre as turmas de 3º ano. Para melhor compreendermos 

esses dados, lembramos que as crianças não agregaram muitos conhecimentos ao longo do 

ano letivo na maior parte das categorias analisadas. No entanto, uma análise qualitativa dos 

dados de cada turma indicou que a turma do 3º ano/EC apresentou os melhores índices em 

relação à turma do 3º ano/ES, apesar de 50% das crianças de ambas as turmas apresentarem 

ainda dificuldades em produzir um texto com coesão e coerência (seções 3.3 e 4.3).  

No geral, a análise qualitativa dos dados das Escolas Seriada e Ciclada relacionados à 

produção de textos (seções 3.3 e 4.3) indicou que ambas as escolas não possuíam no perfil 

inicial crianças com o “desempenho pleno” em nenhum dos itens avaliados quanto à grafia e à 

textualidade na produção de relatos de experiência. Além disso, identificamos, nessa análise, 

que as turmas de 2º e 3º anos não apresentaram no PF bons índices, como esperado, para esses 

anos escolares, significando que a consolidação da alfabetização pode ter sido precária no que 

se refere à autonomia de produzir textos com coesão e coerência após a apropriação da 

escrita. 

Em relação à leitura de palavras, frases e textos, a análise comparativa pelo teste de 

Mann-Whitney dos perfis iniciais e finais, entre as aprendizagens construídas pelas crianças 

da Escola Ciclada e da Escola Seriada no mesmo ano escolar, apontou que não foi encontrado 

índice significativo em nenhuma das variáveis investigadas. As turmas de 1º, 2º e 3º anos, 

respectivamente das Escolas Ciclada e Seriada, iniciaram e terminaram estatisticamente 

homogêneas no ano letivo investigado. Da mesma forma como apontado em relação à 

produção textual, a análise qualitativa dos dados confirmou que as turmas de 2º e 3º anos, 

apesar de terem apresentado crescimento significativo em relação à leitura de textos ao longo 

do ano, não apresentaram no PF bons índices quanto à compreensão de textos, como esperado 

para esses anos escolares.  
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Estas análises corroboram os dados encontrados por Pinesso (2006) e Alavarse (2007) 

quando apontam que não encontraram estatisticamente diferença significativa entre as 

aprendizagens produzidas pelas escolas seriadas e cicladas. Pinesso (2006) não identificou 

índice significativo entre as produções textuais de crianças no 2º ano/2º ciclo e na 4ª série e 

Alavarse (2007) não encontrou diferenças significativas entre os dados obtidos no INEP, 

SAEB e Prova Brasil (Língua Portuguesa e Matemática) na análise comparativa entre as 

escolas seriadas e cicladas de cinco municípios brasileiros. 

Acrescentando algumas reflexões à argumentação que vimos construindo, ressaltamos 

que, apesar de os 2º anos terem o mesmo PI e PF nas duas escolas em termos estatísticos, a 

análise qualitativa indicou que havia no PI da turma de 2º ano/ES crianças que tinham sido 

retidas em 2009 e, no PF, que seriam retidas em 2010. Portanto, apesar de a Escola Seriada ter 

apresentado táticas que apontam para uma tentativa de ruptura para com a “exclusão” presente 

na estrutura escolar (ARROYO, 1997; MAINARDES, 2007b; FREITAS, 2003), entendemos 

que o seu “campo tático de ação” estaria limitado pelas normas vigentes no sistema seriado 

(ALAVARSE, 2007; MAINARDES, 2009a; CORTELLA, 2005). Desta forma, nossos dados 

indicam que a reprovação dessas crianças não as auxiliou no processo de alfabetização, 

apenas mascarou o processo de exclusão presente na organização escolar. 

Além do que fora apresentado, destacamos também que as Escolas Seriada e Ciclada 

continuaram a produzir crianças retidas nos 3º anos, mesmo estando estas alfabéticas no PF. 

Algumas ações táticas na Escola Seriada, no entanto, visavam acompanhar em 2011 estas 

crianças “retidas” e “aprovadas com ressalva”, tais como: acompanhamento mais sistemático 

às crianças que ainda não atingiram o perfil de saída desejado, inserção de todas as crianças 

aprovadas com ressalvas em projetos de apoio paralelo às aulas regulares e à organização das 

professoras nas turmas de acordo com as suas afinidades. No entanto, segundo as professoras 

e a direção da Escola Ciclada, não havia ações táticas pensadas para lidar com as crianças 

retidas no 1º ciclo, elas apenas iriam cursar o 3º ano novamente para ficarem alfabetizadas até 

o final de 2011.  

A existência de promoção/retenção entre o 2º e o 3º ano escolar (Escola Seriada) bem 

como no 3º ano da Escola Ciclada, com base nas aprendizagens construídas ou não, torna a 

escola, no final das contas, mais um dos espaços de “preparação dos melhores” (ARROYO, 

1997) sem ampliar o direito à continuidade do processo de escolarização de todas as crianças 

(SANTIAGO, 2006a; MAINARDES, 2007b, 2009a, 2009b; CRAHAY, 2000). Entendemos, 

portanto que a retenção continua a ser um dilema que perdura no processo de ensino e 
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aprendizagem na alfabetização de crianças, independente do sistema de ensino ser seriado ou 

organizado em ciclos de aprendizagem. 

Nas escolas investigadas, por um lado, a retenção é vista como forma de correção do 

processo das crianças que “não têm jeito”, sendo considerada como “mais um tempo para a 

criança aprender o que não foi aprendido no ano letivo”, apesar de afirmarem que ela “pode 

estacionar” a criança que estaria “quase lá” na construção do conhecimento sobre a escrita 

alfabética. Em nenhum momento percebemos o levantamento da possibilidade de avançar a 

criança no 3º ano, sem estar alfabetizada plenamente, devendo a escola e a professora do 4º 

ano/2º ciclo e/ou 3ª série fazerem o acompanhamento das crianças que “passaram de ano”, 

mas ainda não têm autonomia da leitura e da escrita em situações cotidianas.  

Por outro lado, retém na expectativa que tenha mais tempo para aprender o que não 

sabem e/ou para evitar fracasso escolar nos anos posteriores, mas reconhecem que a retenção 

pode não contribuir com a efetivação da aprendizagem pela criança reprovada. Falta-nos, 

portanto, discutir alternativas. Contudo, como aponta Fernandes (2003, 2005), a escola 

organizada em ciclos ainda não seria “a alternativa ideal”, na atual conjuntura, por ser uma 

“escola de contrastes” entre a lógica seletiva e a lógica democrática de acesso e construção do 

conhecimento. Nesse sentido, a escola alfabetizadora que idealizamos precisaria ser analisada 

em seu conjunto para mudanças estruturais que busquem o cumprimento de sua função social: 

alfabetizar e letrar em tempo oportuno todas as crianças sem desconsiderar os ritmos de 

aprendizagens e a diversidade de movimentos tácitos das crianças na tarefa de aprender a ler e 

escrever.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Uma das tarefas políticas que devemos assumir 

é viabilizar os sonhos que parecem impossíveis. 
Em outras palavras, é diminuir a distância 

 entre o sonho e sua materialização 

(FREIRE, 1993, p. 126). 

 

Há três anos (CRUZ, 2008), apontamos a relevância de prosseguir com pesquisas que 

investigassem a importância de alfabetizarmos as crianças já no 1º ano do Ensino 

Fundamental e de discutirmos metodologias de alfabetização que visem ao alfabetizar 

letrando nos três anos iniciais. Assumimos, portanto, a nossa postura política como 

educadores e pesquisadores na área de alfabetização, buscando um espaço diferenciado de 

busca de soluções para a efetivação das aprendizagens, diminuindo a distância entre o sonho 

de a escola ‘não fabricar o fracasso escolar’ e a sua materialização.  

Diante desse anseio, propusemo-nos a investigar a fabricação das práticas de 

alfabetização dos professores e a apropriação da escrita e da leitura pelas crianças dos três 

anos iniciais em escolas organizadas em séries e ciclos, levando em conta o cotidiano escolar 

e as orientações da política educacional dos municípios investigados. Por concebermos que as 

práticas de alfabetização são fabricadas e reconstruídas a partir do diálogo e da ressignificação 

das diversas facetas que envolvem a escola, coube-nos identificar como se davam as 

particularidades e as similaridades entre essas práticas.  

Optamos por trazer para o debate e o aprofundamento dessas questões as discussões 

teóricas que versavam sobre: a relação entre a organização escolar e a alfabetização; a 

progressão e a elaboração de expectativas de aprendizagens e, por fim, a reflexão sobre a 

fabricação das práticas de alfabetização. Para efetivação da pesquisa realizamos um estudo de 

dois casos; para isso, destacamos, desde já, que não pretendemos fazer generalizações. 

Entretanto, mesmo considerando os limites de pesquisa proposta, elencamos algumas 

considerações ante a problemática levantada. 

Uma das reflexões que traçamos foi sobre a necessidade de discutirmos metodologias 

de alfabetização em uma perspectiva de alfabetizar letrando. Nesse sentido, as práticas 

desenvolvidas pelas professoras fabricavam, em um movimento tático, procedimentos e ações 

que buscavam viabilizar esse aspecto ainda que, em alguns momentos, fizessem opção por 

uma coerência pragmática em detrimento da teórica e, em outros, não apresentassem ter 
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domínio da operacionalização do ensino no eixo da leitura e produção de textos, 

principalmente.  

Em relação a essas “fabricações”, os resultados indicaram alguns elementos que 

apontam a maneira com a qual a prática de alfabetização foi construída no cotidiano dessas 

escolas. Nesse sentido, o estabelecimento de uma rotina, como elemento estruturante para 

essa prática, foi um aspecto presente no perfil de todas as professoras, apesar de algumas 

demonstrarem uma maior capacidade de monitoramento do seu próprio trabalho por meio de 

um planejamento minucioso do que poderia ser feito e como deveria ser intermediado, caso 

ocorressem algumas alterações ou dificuldades de execução. Esse tipo de atividade gerava 

segurança, tanto nas crianças quanto nas professoras, acerca do que iria ser explorado no dia e 

os tipos de atividades que iriam vivenciar, favorecendo sua participação.  

    A adoção de recursos diversificados pela influência das inovações didáticas e 

pedagógicas também estiveram presentes em todas as turmas investigadas. A escolha dos 

recursos foi feita com base no que já deu certo, nas trocas que se efetuavam entre as 

professoras, nas intencionalidades, nas discussões e nas orientações das formações 

continuadas. Estas serviam ora como elemento pedagógico ora didático na organização do 

grupo classe.  

    Também foi marcante a afetividade no trato com as crianças por meio da disciplina 

compartilhada, baseada na relação entre amorosidade e criticidade. A instância afetiva era 

valorizada como uma das condições básicas que facilitariam a aprendizagem das crianças em 

fase de alfabetização por meio da exploração da motivação, o reconhecimento dos 

conhecimentos prévios, a crença na capacidade de aprendizagem das crianças bem como a 

tentativa de respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem.  

    Além dos elementos apresentados, ao aprofundarmos a análise das práticas de 

alfabetização, considerando como variáveis o ano escolar e a escola, identificamos outros 

elementos presentes no perfil dessas professoras.  

 Em geral, a análise das orientações curriculares dos dois municípios investigados 

apontou poucas aproximações e muitos pontos de distanciamentos. Apesar de apresentarem 

uma perspectiva pautada na concepção sociointeracionista e adotarem o texto como elemento 

central do ensino, apenas na Proposta Curricular de Camaragibe (CAMARAGIBE, 2010a) os 

objetivos e os conteúdos eram delimitados com clareza e progressão, a cada ano, nos eixos da 

análise linguística, produção textual, leitura e compreensão de textos. Não havia, portanto, na 

Proposta Curricular do Recife (RECIFE, 2002b) especificidade e aprofundamento quanto ao 
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que deveria ser ensinado bem como não apresentava progressão ao longo dos anos do ciclo de 

alfabetização.  

 Apesar da precariedade das estratégias postas, as professoras da Escola Ciclada 

entendiam ser necessário promover a apropriação da escrita logo no 1º ano e a consolidação 

da leitura e da produção textual nos seguintes. Nesse sentido, essas professoras avançam no 

que estava posto no referido documento, trilhando um percurso solitário para suas escolhas 

didáticas. Enquanto as escolhas didáticas efetuadas pelas professoras da Escola Seriada 

baseavam-se em conteúdos e expectativas de aprendizagens estrategicamente dispostas para 

cada ano, as professoras da Escola Ciclada baseavam-se na necessidade de balizas. Assim, 

elas estabeleceram alguns parâmetros para cada ano do 1º ciclo como elemento de 

estabilidade para a objetivação da prática de alfabetização. 

 Reafirmamos, portanto, a necessidade de discutirmos uma “base curricular comum de 

alfabetização” que contemple de forma específica, progressiva e aprofundada os conteúdos 

mínimos a serem ensinados nos três anos do ciclo da alfabetização, subsidiando a elaboração 

das expectativas de aprendizagens para cada ano pelos municípios. Como apresentado, a 

Educação Infantil configura-se como uma etapa importante nesse processo, possibilitando a 

elevação do perfil inicial do 1º ano do Ensino Fundamental e viabilizando que transcorra sem 

tantos percalços, tais como a reprovação no final do ciclo de alfabetização. Desse modo, 

poderemos contribuir para uma maior organização da proposta de alfabetização em uma 

perspectiva nacional. 

 Também fazia parte do perfil dessas professoras a necessidade de promover atividades 

com diferentes enfoques para o ensino da alfabetização viabilizando promover a apropriação, 

a consolidação e a sistematização dos conteúdos, sem muitas vezes efetivar-se por falta de 

especificidade no trato com o objeto de ensino. Apesar disso, todas elas tinham uma 

concepção de educação pautada em uma perspectiva construtivista tendo por base o 

alfabetizar letrando.  

 Sendo assim, nos 1º e 2º anos foram observadas uma multiplicidade e uma 

regularidade de atividades de apropriação do SNA e de reflexão fonológica, materializadas 

pela variabilidade, frequência, sequência e progressão dos conteúdos explorados. Essas 

atividades contemplavam ações de reflexão, sistematização e consolidação dos saberes 

propostos para a rotina semanal. Nessas turmas havia a intenção de alfabetizar as crianças até 

o final do ano letivo. Além disso, utilizavam sequências de atividades que contemplavam não 

só a apropriação, como apresentado, mas também atividades de leitura e produção textual, 

apesar de estas não se configurarem como aprofundadas ao longo dos anos.  
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    Como já anunciamos, muitas vezes as professoras se situavam entre o “dizer e fazer” 

na exploração e na condução dos eixos da leitura e produção textual. Nesse sentido, a falta de 

aprofundamento no trato com os conteúdos pode ter dificultado o aprofundamento do ensino 

quanto a esses eixos da Língua Portuguesa, apesar da razoável frequência apresentada dessas 

atividades, considerando o ano escolar. Reconhecemos a dificuldade exposta pelas 

professoras em relação ao trato com a heterogeneidade de aprendizagens nas turmas já que, ao 

mesmo tempo em que teriam que criar situações específicas para as crianças que estão em 

fase inicial de alfabetização, tinham que lidar com crianças alfabetizadas e que precisavam 

avançar em suas construções sobre a norma ortográfica, a produção textual e a leitura.  

    Outra escolha didática e pedagógica que fez parte do perfil das professoras 

investigadas foi a organização das atividades considerando a diversidade de agrupamentos e a 

busca de um atendimento ajustado às dificuldades das crianças. Nesse sentido, em todas as 

turmas a heterogeneidade nas aprendizagens das crianças foi apontada como um dos 

elementos que dificultava a prática de alfabetização e, taticamente, foram criadas situações 

com atividades coletivas paralelas ao atendimento individualizado e com formação e/ou 

separação de grupos.  

  Portanto, ao discutirmos metodologias de alfabetização, tanto nas escolas cicladas 

como nas seriadas, ressaltamos a importância de refletirmos sobre nossa opção conceitual e 

nosso objetivo de ensino para cada eixo da Língua Portuguesa e para cada ano; assim como, 

pensarmos nas ações e procedimentos adotados; a forma de atendimento dado às crianças; os 

modos de agrupamentos; os tipos, a frequência e a abrangência das atividades de cada eixo e a 

condução do processo de avaliação do ensino e da aprendizagem. Ressaltamos, porém, que a 

tomada de decisão sobre as questões elencadas implicaria em ações que dependem não só do 

professor, mas também da gestão escolar e municipal.  

  Nesse sentido, a Formação Continuada de Professores é um dos elementos que pode 

contribuir para a “mudança de lógica” nas escolas sobre a alfabetização de crianças, sendo um 

direito dos professores que atuam nas escolas. Contudo, ressaltamos que é imprescindível 

reconhecer as experiências dos professores pelo compartilhar de “atividades que deram 

certo”, observando a sua intencionalidade didática e pedagógica e fazendo reflexões sobre sua 

importância para o respectivo ano escolar em foco, tendo como perspectiva a apropriação da 

escrita alfabética já no 1º ano, apesar de ser proposto três anos para a consolidação do 

processo de alfabetização. 

  Ao discutirmos a importância da alfabetização de crianças já aos seis anos (1º ano do 

Ensino Fundamental), apontamos que todas as crianças das escolas investigadas agregaram 
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maior conhecimento entre o perfil inicial e o final. Em geral, a análise das progressões da 

aprendizagem entre os anos escolares nas duas escolas indicou, em relação à apropriação da 

escrita, que a turma de 1º ano funcionou como um espaço para construção da escrita alfabética 

e os demais anos para consolidação com maior ênfase na apropriação da norma ortográfica. 

  Em relação ao eixo da produção textual e da leitura, os dados indicaram que, apesar de 

a maioria das crianças do 2º e 3º anos ter avançado ao longo do ano, a consolidação desses 

eixos apresentou-se deficitária em relação aos gêneros investigados. Reafirmamos, portanto, a 

necessidade de discutirmos a presença da Educação Infantil no processo de alfabetização, 

além de pensarmos em expectativas de aprendizagens que propiciem a consolidação das 

aprendizagens construídas no 1º ano e ao longo dos outros dois anos do processo de 

alfabetização.  

  Com base nas evidências elencadas, buscamos entender o porquê de escolas diversas 

na sua lógica (excludente – série – e promotora de aprendizagens – ciclos) terem resultados 

semelhantes em cada ano escolar quanto às aprendizagens de suas crianças. Em relação a esse 

aspecto, entendemos que as escolhas didáticas e pedagógicas das professoras, as táticas 

fabricadas e os esquemas profissionais elaborados configuravam os dispositivos utilizados 

para alfabetizar as crianças no contexto das Escolas Seriada e Ciclada e caracterizam o seu 

“perfil alfabetizador”. Necessariamente estas não estariam submissas ao sistema escolar 

adotado.  

  A forma como agiam com cada criança, a lógica presente por trás de suas decisões, as 

opções feitas em relação a “o quê e como ensinar” e “quando intervir e avaliar” 

caracterizavam a sua metodologia e tinham como base as experiências e as discussões teóricas 

vivenciadas, fazendo-os refletir sobre as necessárias adequações e inovações à nova realidade, 

oscilando entre “o antigo e o improvisado”. Esta reflexão demanda do professor uma 

compreensão diferenciada do que é “ser um alfabetizador”, elemento presente nas professoras 

investigadas.  

Ao fazermos uma análise da progressão das aprendizagens em relação à progressão 

escolar, identificamos que todas as crianças do 1º ano foram aprovadas, podendo construir as 

competências não atingidas no ano escolar seguinte; já no 2º ano, algumas crianças da Escola 

Seriada foram retidas por não terem atingido o perfil de final de ano, as da Escola Ciclada 

seguiram adiante na escolaridade tendo apresentado perfil semelhante. Nos 3º anos, as que 

foram retidas já estavam alfabéticas, porém em fase inicial quanto às competências de leitura 

e produção textual.  



295 

 

 

Deste modo, entendemos que a retenção continua a ser um dilema que perdura no 

processo de alfabetização de crianças, independente do sistema de ensino ser seriado ou 

organizado em ciclos de aprendizagem. Por um lado, apesar de as professoras da Escola 

Seriada, em alguns momentos, buscarem romper taticamente com as estratégias postas pela 

seriação, reafirmamos que essa tomada de decisão estaria ligada também a questões 

estruturais do sistema. Por outro, o fato de ser professora de uma escola organizada em ciclos 

não configuraria qual “lógica” iria embasar a sua decisão quanto ao atendimento a ser dado à 

criança, bem como a condução e a avaliação do processo de alfabetização, dificuldade 

evidenciada por algumas professoras da Escola Ciclada.  

Por fim, propomo-nos a continuar discutindo alternativas, pois a Escola Seriada e a 

Ciclada configuraram-se como uma “escola de contrastes” entre a lógica seletiva e a lógica 

democrática de acesso e construção do conhecimento (FERNANDES, 2003). É urgente 

pensarmos na organização temporal das aprendizagens (escola ciclos, série ou outra forma), 

considerando que temos três anos para alfabetizar e letrar as crianças, possibilitando que 

agreguem a cada ano mais conhecimentos.  

Nesse sentido, finalizamos esta tese com os seguintes questionamentos que nos 

conduzirão a futuras investigações: como a escola pode comprometer-se com o cumprimento 

de sua função social (alfabetizar e letrar em tempo oportuno todas as crianças) sem 

desconsiderar os ritmos de aprendizagens e a diversidade de movimentos tácitos na tarefa de 

aprender a ler e escrever? Como perspectiva de novas pesquisas, interessa-nos avançar na 

discussão elencada e aprofundarmos a análise das propostas municipais sobre a alfabetização, 

o processo avaliativo das aprendizagens e da contribuição da família nesse processo, 

considerando as diversas organizações escolares.  
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO – PERFIL DO PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS 

 

Nome __________________________________________________________ 

Data de Nascimento ______________ 

 

1. FORMAÇÃO 

 

Ensino Fundamental                     Escola Publica (    ) Escola Particular (    ) 

Ensino Médio                                  Escola Publica (    ) Escola Particular (    ) 

 Outro _____________________    Escola Publica (    ) Escola Particular (    ) 

Ano de conclusão ____________ 

Ensino Superior:   

Curso: ________________________________________________ 

Instituição ______________________________________________ 

 Ano de conclusão _____________________________ 

Ensino Superior:   

Curso: _________________________________________________ 

Instituição ______________________________________________ 

 Ano de conclusão _____________________________ 

Ensino Pós-graduação:   

Curso: _________________________________________________ 

Instituição _______________________________________________ 

 Ano de conclusão _____________________________ 

 

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Anos de experiência no magistério: ________ 

Anos de experiência no magistério nas escolas em série: __________________ 

Anos de experiência no magistério nas escolas em ciclos: _________________ 

Anos de experiência na turma de alfabetização (Crianças do ano 1) __________ 

Anos de experiência nas séries iniciais (crianças do ano 1, 2 e3): ____________ 

Anos de experiência nas séries iniciais (idem) nas escolas em serie: __________ 

Anos de experiência nas séries iniciais (idem) nas escolas em ciclos: _________ 

Turmas que lecionou nos últimos 6 anos:  

2005 ____________        2006 _______________    2007 _________________ 

2008 _____________      2009 _______________    2010 _________________ 

Trabalha em outra escola?  Sim (     ) Não (    ) 

(caso sim....) Outra Rede de ensino que leciona:  particular (     )  municipal (    ) estadual (     ) 

Turma que leciona: __________________  turno:  _____ 

 (caso não) Se leciona na mesma escola em outro turno, qual a turma?________  

Qual o turno? _____________________ 

Exerce outra atividade profissional? _________________ 

Já exerceu um cargo de gestão na escola? ______ Qual? ___________________ Período em 

que exerceu essa (s) função __________ 
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ANEXO B - DIAGNOSE NO COMEÇO DO ANO 

 
ESCOLA: _______________________________________________________ 
 
NOME:_________________________________________________________ 
 
IDADE:__________________ 


1. ESCREVA O NOME DE CADA FIGURA NAS LINHAS ABAIXO: 
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ESCOLA: __________________________________(Continuação - ANEXO B) 

 
NOME:_________________________________________________________ 
 
IDADE:__________________ 
 
 

1. MARQUE UM X NO QUADRINHO AO LADO DE ONDE ESTÁ ESCRITO O 

NOME DE CADA FIGURA: 

 
              PIABA 
          
              PIPOCA 
                                                                                                                
              PRAÇA 
 
              PANELA 

 

 

BATATA 
 

BACIA 

BATERIA 

BANANA 
 

DOMINÓ 
 
DIAMANTE 
 
DENTE 
 
DISCO 
 

VITRINE 
 
VIOLÃO 
 

VIDRO 

VIAGEM 
 

FAMÍLIA 
 

FAZENDA 

FACA 
 

FARINHA 

LEÃO 
 

LIMÃO 

LEILÃO 

LATÃO 
 

TAMPA 
 

TELEFONE 

TIJOLO 
 
TELEVISÃO 
 

MACARRÃO 
 
MARISCO 
 
MAMÃO 
 
MACACO 
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2. MARQUE UM X NO QUADRO QUE MOSTRA O QUE VOCÊ VÊ NA FIGURA.  

 
(Continuação - ANEXO B) 

a) 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

           MÔNICA ESTÁ AMARRANDO O SEU CAMELINHO. 
 
           MÔNICA ESTÁ BATENDO NO SEU CABRITINHO. 
 

MÔNICA ESTÁ LAVANDO O SEU CAVALINHO. 
 
           MÔNICA ESTÁ SEGURANDO O SEU COELHINHO. 
 
 
 
b) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

           MÔNICA ESTÁ CONVERSANDO COM DUAS AMIGAS. 
 

MÔNICA ESTÁ PULANDO COM DUAS ABELHAS. 
 

 MÔNICA ESTÁ SENTADA COM DUAS ASAS. 
 

 MÔNICA ESTÁ BRINCANDO COM DUAS ALMOFADAS. 
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3. Leia o texto e marque um X nos quadrinhos que têm a resposta certa para cada 

pergunta. 
 
 
 
 

 
(Continuação - ANEXO B)

 

 

 

MARCOLINA SABIA MUITAS HISTÓRIAS.  

AQUELAS QUE MAMÃE CONTAVA  

OUTRAS QUE LERA NOS LIVROS 

TAMBÉM AS DA SUA IMAGINAÇÃO. 

 

MAS AGORA TORCE O NARIZ 

QUANDO PERCEBE A REPETIÇÃO:  

O CAVALO DE ASSAS, O PEIXINHO DE ASAS,  

O BURRO DE QUATRO ASAS 

E ATÉ AS ASAS DE UM HERÓI GREGO 

DERRETENDO AO CALOR DO SOL.  

 

“POR QUE TANTAS HISTÓRIAS IGUAIS?” 

QUER SABER MARCOLINA 

IMAGINANDO A BICHARADA VOAR SEM DIREÇÃO. 

“SE TODOS TIVESSEM ASAS, QUE SERIA DO CÉU?” 

[...] IA SER UMA GRANDE CONFUSÃO.  

E OS PASSARINHOS, COITADOS,  

TERIAM QUE ANDAR NO CHÃO. 

 

 
 

 
PAIXÃO, F. A menina e as asas. In: Meireles, C. et al. Varal de poesia. São Paulo: Ática, 2002.p. 27(adaptado)
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(Continuação - ANEXO B) 
 

a) Quem imaginava a bicharada voando sem direção? (localizar informações) 
 

  
O CAVALO.  

 
 
            A MÃE. 
 
             
            MARCOLINA. 
 
             
            O HERÓI GREGO. 
 

 

b) De acordo com o texto... (identificar assunto do texto) 

 
            MARCOLINA QUER TER ASAS COMO OS PÁSSAROS.        
       
 
            MARCOLINA SE PREOCUPA COM A REPETIÇÃO DE HISTÓRIAS.  
 
 
            MARCOLINA QUER QUE VÁRIOS ANIMAIS TENHAM ASAS. 
 
 
            MARCOLINATEM RAIVA DO CAVALO, DO PEIXINHO E DO BURRO.  
 
 
 
c) Por que os passarinhos teriam que andar no chão se todos os animais 

tivessem asas? (inferir informações) 

 
            PORQUE ELES IRIAM PERDER AS SUAS ASAS.     
          
 
            PORQUE ELES TINHAM INVEJA DOS OUTROS ANIMAIS. 
 
 
            PORQUE NO CÉU NÃO TERIA ESPAÇO PARA TODOS VOAREM. 
 
 
            PORQUE OS OUTROS ANIMAIS QUERIAM MATÁ-LOS NO CÉU. 
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ESCOLA: _________________________________ (Continuação - ANEXO B) 

 
NOME:_________________________________________________________ 
 
IDADE:__________________ 
 
 
Muitas crianças gostam de passear. Quando eu era pequena, gostava de passear 
com meus amigos na pracinha perto de minha casa. Toda tarde, minha tia me 
levava lá para ver as flores que tinham aparecido, brincar nos brinquedos e 
conhecer novos amigos e amigas. Era super legal... eu brincava muito!!!  
 
Agora é sua vez! Você se lembra de alguma situação em que passeou com sua 
família, amigos ou professores? Conte do seu jeito como foi um dos melhores 
passeios que você fez. Lembre que eu vou socializar seu relato com as pessoas de 
minha faculdade que estão com vontade de conhecer você! 
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ANEXO C - DIAGNOSE NO MEIO DO ANO 

 
ESCOLA: _______________________________________________________ 
 
NOME:_________________________________________________________ 
 
IDADE:__________________ 


1. ESCREVA O NOME DE CADA FIGURA NAS LINHAS ABAIXO: 
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ESCOLA: ___________________________________ (Continuação - ANEXO C) 

 
NOME:_________________________________________________________ 
 
IDADE:__________________ 
 
 

1. MARQUE UM X NO QUADRINHO AO LADO DE ONDE ESTÁ ESCRITO O 

NOME DE CADA FIGURA: 

 
              PIABA 
          
              PRAÇA 
                                                                                                                
              PANELA 
 
              PIPOCA 

 

 

MARISCO 
 
MACACO 
 

MACARRÃO 

MAMÃO 

LATÃO 
 

LIMÃO 

LEILÃO 

LEÃO 
 

BANANA 

BACIA 

BATERIA 

BATATA 

DISCO 
 
DIAMANTE 
 

DIOMINÓ 

DENTE 
 

TIJOLO 
 

TELEFONE 

TELEVISÃO 

TAMPA 

VIOLÃO 

VIAGEM 

VIDRO 

VITRINE 
 

FACA 

FAZENDA 

FAMÍLIA 

FARINHA 
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(Continuação - ANEXO C) 

 
2. MARQUE UM X NO QUADRO QUE MOSTRA O QUE VOCÊ VÊ NA FIGURA.  

 
a) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Revista Turma da Mônica, nº 87, Ed. Abril. 2007. 

 
 

MÔNICA DESENHOU DUAS FOCAS NA FRENTE DA JANELA. 
 

MÔNICA ESCONDEU DUAS FITAS NA FRENTE DA JANELA. 
 

MÔNICA IMAGINOU DOIS FANTASMAS EM FRENTE DA JANELA. 
 

MÔNICA ENCONTROU DUAS FORMIGAS NA FRENTE DA JANELA. 
 

 
b) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revista Turma da Mônica, nº 87, Ed. Abril. 2007. 

 

MÔNICA FUROU A PORTA DO ARMÁRIO COM UMA VACINA. 
 

MÔNICA QUEBROU A PORTA DO ARMÁRIO COM UM VASO. 
 

MÔNICA EMPURROU A PORTA DO ARMÁRIO COM UMA VASILHA. 
 

MÔNICA FECHOU A PORTA DO ARMÁRIO COM UMA VASSOURA. 
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3. Leia o texto e marque um X nos quadrinhos que têm a resposta certa para cada 

pergunta. 
 

(Continuação - ANEXO C) 
 

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ANDRADE, C. D. A incapacidade de ser verdadeiro. In: ANDRADE  et al. Deixa que eu conto. São Paulo: Ática, 2002. 

(adaptado) 

 
 
 

PAULO TINHA FAMA DE MENTIROSO. UM DIA CHEGOU EM CASA 

DIZENDO QUE VIRA NO CAMPO DOIS DRAGÕES-DA-INDEPENDÊNCIA 

CUSPINDO FOGO E LENDO FOTONOVELAS.  

A MÃE BOTOU-O DE CASTIGO, MAS NA SEMANA SEGUINTE ELE 

VEIO CONTANDO QUE CAÍRA NO PÁTIO DA ESCOLA UM PEDAÇO DE 

LUA, TODO CHEIO DE BURAQUINHOS, FEITO QUEIJO, E ELE PROVOU E 

TINHA GOSTO DE QUEIJO. DESTA VEZ PAULO NÃO SÓ FICOU SEM 

SOBREMESSA COMO FOI PROIBIDO DE JOGAR FUTEBOL DURANTE 

QUINZE DIAS.  

QUANDO O MENINO VOLTOU FALANDO QUE TODAS AS 

BORBOLETAS DA TERRA PASSARAM PELA CHÁCARA DE DONA 

ELPÍDIA E QUERIAM FORMAR UM TAPETE VOADOR PARA 

TRANSPORTÁ-LO AO SÉTIMO CÉU, A MÃE DECIDIU LEVÁ-LO AO 

MÉDICO. APÓS O EXAME, O DR. EPAMINONDAS ABANOU A CABEÇA: 

-- NÃO HÁ NADA A FAZER, DONA COLÓ. ESTE MENINO É MESMO UM 

CASO DE POESIA. 
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(Continuação - ANEXO C) 
 

a) O que estavam fazendo os dragões-da-independência que Paulo viu no 
campo? (localizar informações) 

 

  
 ELES ESTAVAM CUSPINDO FOGO E LENDO FOTONOVELAS.  

 
 
            ELES ESTAVAM JOGANDO FUTEBOL COM PAULO. 
 
             
            ELES ESTAVAM FAZENDO UM TAPETE VOADOR PARA PAULO. 
 
             
            ELES ESTAVAM INDO AO MÉDICO EPAMINONDAS. 
 
 
 
b) O texto conta a história... (identificar assunto do texto) 
 
            DO DRAGÃO-DA-INDEPENDÊNCIA.        
       
 
            DE UM MENINO COM FAMA DE MENTIROSO. 
 
 
            DE UM TAPETE DE BORBOLETAS.  
 
 
            DO MÉDICO POETA. 
 
 
 
 
c) Por que o médico Epaminondas disse que Paulo era um caso de poesia?  

(inferir informações) 

 
            PORQUE O MENINO QUERIA SER UM POETA.     
          
 
            PORQUE O MENINO TINHA MUITOS AMIGOS ESTRANHOS. 
 
 
            PORQUE O MENINO GOSTAVA MUITO DE LER. 
 
 
            PORQUE O MENINO TINHA MUITA IMAGINAÇÃO. 
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ESCOLA: ____________________________________(Continuação – ANEXO C) 

 
NOME:_________________________________________________________ 
 
IDADE:__________________ 
 
 

Você tem medo de mula sem cabeça? Do lobisomem? Do saci? Do curupira?  
Quando eu era criança, tinha uma prima que morria medo de todas as lendas 

do folclore. Quando ela ouvia alguém contar os contos de assombração, ficava a 
noite toda, no quarto da mãe dela, assustada! Coisa de criança, né? Mas, eu... gosto 
muito do folclore, principalmente das brincadeiras de adivinhação e das cantigas de 
roda.  

Eu soube que na sua escola teve muitas atividades sobre essa festa popular, 
pena que eu não pude vir à escola na semana passada. Que tal você me contar o 
que aconteceu na escola ou na sua sala durante a semana do folclore.  Você se 
lembra das atividades que vivenciou? Quais foram as que você mais gostou? Conte 
do seu jeito sobre tudo que aconteceu, pois eu vou gostar muito de saber! 
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ANEXO D - DIAGNOSE NO FINAL DO ANO 

 
 
ESCOLA: _______________________________________________________ 
 
NOME:_________________________________________________________ 
 
IDADE:__________________ 


1. ESCREVA O NOME DE CADA FIGURA NAS LINHAS ABAIXO: 
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ESCOLA: ______________________________________ (Continuação - ANEXO D) 

 
NOME:_________________________________________________________ 
 
IDADE:__________________ 
 
 

1. MARQUE UM X NO QUADRINHO AO LADO DE ONDE ESTÁ ESCRITO O 

NOME DE CADA FIGURA: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              PIABA 
          
              PRAÇA 
                                                                                                                
              PANELA 
 
              PIPOCA 

 

VIOLÃO 

VIAGEM 

VIDRO 

VITRINE 
 

MARISCO 
 
MACACO 
 

MACARRÃO 

MAMÃO 

LATÃO 
 

LIMÃO 

LEILÃO 

LEÃO 
 

BANANA 

BACIA 

BATERIA 

BATATA 

DISCO 
 
DIAMANTE 
 

DIOMINÓ 

DENTE 
 

TIJOLO 
 

TELEFONE 

TELEVISÃO 

TAMPA 

FAMÍLIA 

FACA 

FAZENDA 

FARINHA 
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(Continuação - ANEXO D) 

 
2. MARQUE UM X NO QUADRO QUE MOSTRA O QUE VOCÊ VÊ NA FIGURA.  

 
a) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MÔNICA ESTÁ DESFILANDO ENTRE AS FANTASIAS. 
 
MÔNICA ESTÁ PULANDO ENTRE AS FADAS. 

 
MÔNICA ESTÁ NADANDO ENTRE AS FOCAS. 

 
MÔNICA ESTÁ ESCONDIDA ENTRE AS FLORES. 
 

 
 
b) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Revista Turma da Mônica, nº 87, Ed. Abril. 2007. 

 
 

 MÔNICA ESTÁ ESCREVENDO UMA CARTA. 
 

MÔNICA ESTÁ SENTADA NA CADEIRA. 
 
 MÔNICA ESTÁ USANDO UMA CANETA. 
 
MÔNICA ESTÁ DORMINDO NA CAMA.  



 

 

328 

3. Leia os textos e marque um X nos quadrinhos que têm a resposta certa para cada 

pergunta. 
 

(Continuação - ANEXO D) 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Revista Recreio, nº 514, ano 10, encarte, p. 01, Ed. Abril. 14/01/2010. (adaptado) 

 
 
 
 

 

A MAIORIA DAS PESSOAS PENSA EM PAPAI NOEL COMO UM SENHOR 

GORDO, DE BARBA BRANCA, QUE USA UMA ROUPA VERMELHA. SUA 

PRIMEIRA IMAGEM COM ESSA ROUPA VERMELHA SURGIU EM UMA 

REVISTA AMERICANA, EM 1881.  

A TRADIÇÃO DIZ QUE PAPAI NOEL VIVEU NA LAPÔNIA, NO NORTE DO 

PLANETA E QUE TEM AJUDANTES PARA FABRICAR BRINQUEDOS. A 

HISTÓRIA DE QUE O PAPAI NOEL TRAZ PRESENTES PARA TODAS AS 

CRIANÇAS DO MUNDO, NA NOITE DE NATAL, FOI INSPIRADA NA LENDA 

DE SÃO NICOLAU, UM BISPO QUE VIVEU NA TURQUIA E ERA MUITO 

GENEROSO COM AS CRIANÇAS. 
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(Continuação - ANEXO D) 
 

a) Onde apareceu a primeira imagem de papai Noel com roupa vermelha?  
(localizar informações) 

 

  
            NA TURQUIA.  
 
 
            NA LAPÔNIA. 
 
             
            NO NORTE DO PLANETA. 
 
             
            NA REVISTA AMERICANA. 
 
 
 
b) Qual é o assunto do texto? (identificar assunto do texto) 

 
            O TEXTO FALA QUE PAPAI NOEL VIVEU NA TURQUIA.        
       
 
            O TEXTO FALA DA ORIGEM DA HISTÓRIA DE PAPAI NOEL. 
 
 
            O TEXTO FALA QUE AS CRIANÇAS GOSTAM DE PRESENTES. 
 
 
            O TEXTO FALA QUE SÃO NICOLAU É IRMÃO DE PAPAI NOEL. 
 
 
 
 
c) A história de papai Noel foi inspirada na lenda de São Nicolau porque... 

(inferir informações) 

 
            SÃO NICOLAU E PAPAI NOEL ERAM VIZINHOS.     
          
 
            OS DOIS ERAM MUITO AMIGOS QUANDO ERAM CRIANÇAS. 
 
 
            SÃO NICOLAU TAMBÉM DAVA PRESENTES PARA AS CRIANÇAS. 
 
 
            O BISPO DA TURQUIA GOSTAVA MUITO DE PAPI NOEL. 
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ESCOLA: ____________________________________(Continuação - ANEXO D) 
 
NOME:_________________________________________________________ 
 
IDADE:__________________ 
 
 

O ano já está acabando e vou ter muitas saudades de você! Foi muito bom ter 
participado de alguns momentos junto a sua turma. Pena que não pude vir todos os 
dias...  

Como não estive presente, em todos os momentos que você vivenciou, 
durante o ano, gostaria que me contasse quais foram as situações, as brincadeiras, 
as atividades, os passeios que você mais gostou de participar, com a sua turma e 
com a sua professora, e o que você fez em cada um deles.  

Capricha na escrita desse relato, pois vou mostrar a todas as pessoas que 
conheço como foi a sua escola durante esse ano.  
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ANEXO E - ROTEIRO DE ANÁLISE DA PROPOSTA CURRICULAR 

 

 

I – Concepções e pressupostos da Proposta Pedagógica  

 

1. Quais as bases teóricas, especificamente no ensino de Língua Portuguesa, que 

fundamentam a proposta pedagógica da Rede municipal de Ensino do __________?  

2. Qual é a concepção de língua que está presente na proposta pedagógica? 

3. A proposta define o papel da escola no ensino do componente curricular de Língua 

Portuguesa? Qual? 

 

II – Estratégias propostas para o ensino da escrita alfabética na produção de palavras e 

textos nas turmas de alfabetização 

 

1. A proposta contempla um trabalho específico para a apropriação do sistema de escrita 

alfabética, considerando cada um dos três anos iniciais do Ensino Fundamental? 

2. As competências relacionadas aos conteúdos de alfabetização exploram de forma 

específica estes conteúdos possibilitando reflexões necessárias à apropriação da escrita 

alfabética nos três anos iniciais do Ensino Fundamental? 

3. A proposta contempla competências e conteúdos voltados ao eixo de ensino de Análise 

Linguística nas turmas de alfabetização? Quais são e como essas competências se articulam 

ao longo dos três anos iniciais do Ensino Fundamental? 

4. As competências voltadas para o eixo da análise linguística e produção textual sugerem 

algum trabalho articulado com os gêneros discursivos nos três anos iniciais do Ensino 

Fundamental? 

5. A proposta curricular orienta critérios para a seleção dos gêneros escritos a serem 

trabalhados nos três anos iniciais do Ensino Fundamental? 

6. No que se refere escrita, as competências trabalham com a reflexão acerca das 

especificidades dos elementos dos gêneros discursivos, suas propriedades, finalidades e 

suportes nos três anos iniciais do Ensino Fundamental? Como é proposto esse trabalho? 

7. As competências voltadas para o eixo da linguagem escrita delimitam com clareza os 

conteúdos a serem trabalhados em sala de aula na produção textual nos três anos iniciais do 

Ensino Fundamental? 

8. Em relação aos conteúdos de produção textual, há especificidade e progressão a cada ano 

dos três anos iniciais do Ensino Fundamental?  
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III – Estratégias propostas para o ensino da Leitura e Compreensão de textos nas 

turmas de alfabetização 

 

1. As competências da leitura e compreensão de textos delimitam os conteúdos a serem 

trabalhados nos três anos iniciais do Ensino Fundamental?  

2. As competências voltadas para a leitura e compreensão sugerem com clareza algum 

trabalho articulado com os gêneros discursivos nos três anos iniciais do Ensino Fundamental? 

3. Em relação aos conteúdos de leitura e compreensão de textos, há especificidade e 

progressão a cada ano dos três anos iniciais do Ensino Fundamental?  

4. As competências relacionadas à leitura e compreensão de textos presentes na proposta 

subsidiam a prática pedagógica a ser desenvolvida em sala de aula nos três anos iniciais do 

Ensino Fundamental?  

5. No que se refere à leitura e compreensão de textos nessa proposta, as competências 

propostas para os três anos iniciais do Ensino Fundamental trabalham com a reflexão acerca 

das especificidades dos elementos dos gêneros discursivos, suas propriedades, finalidades e 

suportes? Como é proposto esse trabalho? 

6. As competências da proposta contemplam o desenvolvimento da leitura autônoma e suas 

diversas finalidades (identificação das informações explícitas no texto, elaboração de 

inferências, apreensão do sentido geral do texto, interpretação frases ou expressões no 

texto,...) nos três anos iniciais do Ensino Fundamental? 
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ANEXO F - ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO DAS AULAS  

 

 

 

1. Como organizam a sala de aula para o momento de ensino?  

2. São garantidas condições básicas de aprendizagem para cada faixa etária (motivação, 

reconhecimentos dos conhecimentos prévios, respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem, 

crença na capacidade de aprendizagem)? 

3. Como os materiais pedagógicos são elaborados/ aplicados/ socializados?  

4. Como relacionam a multiplicidade de atividades com a sua sequenciação e duração? Como 

aplicam estas atividades?  

5. O que ensinam a cada ano em relação à escrita e leitura?  

6. As atividades são diversificadas, exigindo diferentes demandas cognitivas e mobilizando 

diferentes conhecimentos? Como isso é feito? 

7. Qual a sua intervenção durante a realização das atividades?  

8. Como os conhecimentos das crianças são socializados? Em quais momentos as crianças 

realizam trocas de experiências?  

9. Como a professora julga os resultados de cada atividade e avalia-os?  
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ANEXO G - ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM AS 

PROFESSORAS 

 

(os espaços com __ foram preenchidos de acordo com a turma da professora entrevistada) 

 

I - ELEMENTOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS NO ENSINO DA 

ALFABETIZAÇÃO 

 

1. Há alguma relação entre o que você vivenciou no seu processo de alfabetização e a sua 

prática de hoje de ensino da alfabetização? Quais aspectos desse processo influenciam sua 

prática hoje?  

2. Como você geralmente planeja as suas aulas de leitura e escrita na sua turma? Com qual 

regularidade? 

3. Existe algum(s) material (is) ou procedimento/atividade que você se utiliza para fazer esse 

planejamento sabendo que as crianças estão em fase de alfabetização? Quais? 

4. Como foi desenvolvido o seu trabalho com leitura, linguagem oral, produção textual e 

apropriação? Qual a regularidade dessas atividades? 

5. Na sua prática, você contemplou atividades que envolviam a análise fonológica? Caso 

afirmativo você acha importante essa atividade para esse ano? Por quê? 

6. É importante usar o livro didático de LP? Por quê? Você utiliza? Como utiliza? 

7. Como você trabalhou em meio à diversidade das crianças da turma em relação à 

apropriação do sistema de escrita alfabética? 

8. No contexto da sua sala de aula qual a relação entre o comportamento das crianças e o 

processo de alfabetização?  

 

III – AVALIAÇÃO / DIVERSIDADE DAS APRENDIZAGENS / CURRÍCULO 

 

1. Em relação ao processo de aprendizagem da leitura e da escrita, como você recebeu suas 

crianças no começo do ano? 

2. A Rede municipal do _______ define qual deve ser, em relação ao processo de 

alfabetização, o perfil inicial e final das crianças a cada ano? Em sua opinião, qual deveria ser 

o perfil de uma criança no final do ____ ano em relação ao processo de alfabetização? 

3. Quais os critérios/instrumentos você utilizou para avaliar se a criança atingiu os objetivos 

durante o ano quanto à aprendizagem da leitura e da escrita? 
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4. No 2º ano (série) /3º ano (ciclo) quais os critérios em relação ao processo de alfabetização 

que você utiliza para definir se a criança está apto ou não a “passar de ano”? 

5. Em relação aos descritores/conteúdos/competências e habilidades em língua portuguesa, 

como você organizou e separou os que iria trabalhar no ___ ano?  

6. Como a proposta curricular do seu município apresenta o que deve ser trabalhado em 

Língua Portuguesa relacionado à alfabetização nos anos iniciais?  

7. Considerando o processo de alfabetização ampliado (dois ou três anos), quais deveriam ser 

as habilidades e competências a serem desenvolvidas pelas crianças dos anos iniciais (1º, 2º e 

3º anos) na alfabetização? 

 

IV- ALFABETIZAÇÃO / ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

1.  No regime ciclado o tempo escolar é ampliado (3 anos) em relação ao regime seriado (2 

anos). Em sua opinião, quais seriam as maiores vantagens e desvantagens da organização em 

ciclos nas turmas de alfabetização? 

2. Na sua escola, há alguma ação/apoio da direção ou coordenação pedagógica em relação a 

sua atuação como professora das séries iniciais quanto ao processo de alfabetização? Qual? 

2. Há algum tipo de projeto em paralelo às aulas para atender aas crianças com dificuldades 

de aprendizagem da leitura e da escrita? Como são conduzidos? 

3. Qual a atuação do Conselho de ciclo/classe em relação ao processo de alfabetização?  

4. Em algum outro momento (exceto o conselho de ciclos/classe) você faz uma troca de 

informações sobre o processo de aprendizagem das crianças? Como se dá essa troca?  
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ANEXO H - ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM A 

DIREÇÃO DA ESCOLA 

 

1. Como funciona a proposta de organização escolar da rede municipal de _________?  

2. Na escola o ciclo/série funciona como prescrito ou tem algumas alterações? 

3. Em sua opinião, porque a rede optou por  ______? Qual a sua posição em relação a isto? 

4. O que você acha da proposta curricular da rede? O que acrescentaria/retiraria?  

5. Na escola, como são organizadas as propostas de ensino para as turmas de alfabetização no 

período de três anos?  

6. Quais os critérios são usados para a escolha dos professores que irão compor as turmas de 

alfabetização (1º, 2º e 3º anos)? 

7. Como funciona o acompanhamento das práticas de alfabetização das professoras na 

escola?  

8. Qual a sua atuação, enquanto gestora, para que o processo de alfabetização se efetive na 

escola? Que ações são pensadas?  

9. Como é pensada a relação entre Educação Infantil e as turmas de 1º anos na escola? Qual é 

o papel das turmas de Educação Infantil para o bom andamento do processo de alfabetização 

na escola?  

10. Como e em que situação se dá a retenção nas turmas de alfabetização na Rede _____? Há 

orientações para que essa decisão seja tomada? Qual a instância que fica responsável por isso?  
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ANEXO I - CATEGORIAS DE ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO 

 

1. ORGANIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ALFABETIZAÇÃO 

1.1 Rotina de atividades 

 Conversa informal  

 Oração na sala  

 Cantar o bom dia  

 Explorar o calendário    

 Contagem da quantidade de crianças   

 Explorar a rotina do dia no quadro 

 Organização da sala  

 Revisão do assunto/atividade do dia anterior  

 Correção da atividade de classe (português)  

 Correção da tarefa de casa Português Tarefa de casa de português (ficha e 

caderno)  

 Uso do Livro didático de Português  

 Outas atividades recreativas  

 Uso de jogos de alfabetização  

1.2  Formas de agrupamento das crianças para a realização da atividade 

 Atividade coletiva com todas as crianças 

 Mesma atividade  para pequenos grupos  

 Atividade diferenciada para os grupos  

 Divisão da turma para atividade em grupos e sala separadas  

 Atividade individual com todas as crianças 

 Atividade individual com apenas algumas crianças 

1. 3 Forma de atendimento dado às crianças na execução das atividades 
 Durante a atividade no grande grupo, atendimento apenas de forma coletiva.  

 Durante a atividade no grande grupo, atendimento coletivo alternado com atendimento 

individual aos que possuem maior dificuldade. 

 Atendimento específico para às crianças com maior dificuldade, chamando-as ao birô.  

 Atendimento específico aos pequenos grupos.  

 Atendimento específico aos grupos separados, dentro e fora da sala. 

 

2. EIXO DA ANÁLISE LINGUÍSTICA  

 

2.1 Exploração das letras do alfabeto 

 Identificar letras (vogal e consoante) 

 Nomear letras relacionando com palavras estáveis do alfabetário 

 Explorar a ordem alfabética   

 Identificar tipos de letras 

 Comparar os tipos de letras 

 Exploração da legibilidade na escrita das letras 

2. 2  Conhecer diferentes estruturas silábicas 

 Comparar sílabas das palavras quanto a sua composição (tipo de letra e quantidade) 

 Explorar a formação das sílabas simples 

 Explorar a formação das sílabas complexas 

2. 3 Relações entre as unidades sonoras de palavras, (sílabas, fonemas) e suas 

correspondentes na escrita 

 Identificar a letra (qualquer lugar) da palavra/sílaba  
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 Identificar sílaba escrita de palavra em variadas posições 

 Identificar o som das letras/sílabas que compõem a palavra   

 Identificar palavra maior e menor 

 Identificar palavra que começa com a letra X 

 Identificar rima com correspondência escrita 

 Identificar rima sem correspondência escrita 

 Identificar aliteração com correspondência escrita  

 Identificar aliteração sem correspondência escrita 

 Formar sílabas pela troca de letras 

 Formar palavras pela troca/acréscimo/retirada de letras 

 Formar palavras pela ordenação de letras 

 Formar palavras ordenando sílabas 

 Formar palavras com a quantidade de sílaba solicitada 

 Formar palavras coletivamente com letras móveis  

 Comparar palavras pela troca/acréscimo/retirada de letras 

 Contar e comparar a quantidade de sílabas de palavras 

 Contar e comparar a quantidade de letras na palavra 

 Comparar palavras com sílabas semelhantes 

 Completar palavras com sílabas 

 Compor e decompor palavras 

 Produzir oralmente rima 

 Produzir de forma escrita rima  

 Produzir oralmente aliteração  

 Produzir na forma escrita aliteração 

 Produzir palavras que começam com letra X 

 Produzir palavras que começam com sílaba X 

 Segmentar na escrita as sílabas da palavra 

 Segmentar oralmente as sílabas da palavra 

 Segmentar na escrita/oral as letras que compõem as palavras 

2. 4 Ler palavras 

 Ler palavras com apoio de imagens 

 Ler palavras sem apoio de imagens e sozinho 

 Ler palavras em agenda, calendário, rotina 

 Ler palavras por meio de ditado oral 

 Ler palavras em textos/cartazes, localizando-as 

2.5 Ler frases/sentenças  

 Ler com apoio de imagens 

 Ler sem apoio de imagens 

 Ler por meio de ditado oral 

2.6 Escrever palavras  

 Escrever palavras como souber 

 Escrever palavras trabalhadas por meio de cópia 

 Escrever palavras com base em imagens 

 Escrever palavras com base em letra dada 

 Escrever palavras com base em sílaba dada 

 Escrever palavras com base em ditado oral 

 Escrever palavras em cruzadinhas  

 Escrever palavras com ajuda do adulto  

2. 7 Escrever frases/sentenças  

 Escrever títulos 
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 Formar frases completando-as com palavras  

 Ordenar palavras para formar frases 

 Copiar frases e sentenças (enunciado, agenda, etc) 

 Formar frases a partir de palavras dadas 

 Formar frases a partir de imagens  

 Reescrever frases, modificando-as 

2.8 Outras atividades de apropriação da escrita alfabética 

 Desenvolver a noção de palavra escrita/segmentação das palavras no texto 

 Refletir sobre o uso de plural e singular  

 Refletir sobre o uso do masculino e feminino 

 Refletir sobre o uso da pontuação 

 Refletir sobre o uso da acentuação 

 Refletir sobre o uso da maiúscula e minúscula  

 Refletir sobre a concordância entre as palavras na escrita do texto (coesão e coerência) 

2. 9 Conhecimentos ortográficos 

 Explorar as relações biunívocas entre sons e grafemas (P/B, T/D, F/V) 

 Explorar as relações que dependem do contexto 

 Explorar as regularidades ortográficas relacionadas à morfossintaxe. 

 Explorar as irregularidades 

 

3. EIXO DA PRODUÇÃO DE TEXTO  

 

3. 1 Frequência de produção de texto  

 Como souber individual 

 Com auxílio do professor 

 Dupla 

 Em grupo  

 Coletivo 

3. 2 Comandos/contexto de produção 

 Nos comandos são indicados os destinatários e as finalidades para a escrita dos textos? 

 Há diversidade de finalidades e destinatários nos comandos de produção? 

 Nos comandos são indicados os gêneros textuais? 

 Há diversidade de gêneros textuais a serem produzidos pelas crianças? 

 Os gêneros textuais indicados nas atividades de produção de textos são objeto de 

reflexão em atividades anteriores? 

 Há orientações quanto ao planejamento dos textos? 

 Há orientações para a revisão e reescrita dos textos? 

 Há orientações ou atividades de reflexão sobre pontuação, concordância e 

paragrafação? 

 

4. EIXO DA LEITURA E COMPREENSÃO DE TEXTOS 

 

4.1 O que leu? (Diversos gêneros e tipos de textos? Ver frequência de gêneros por 

professora). 

4.1 Como foi a leitura? 

 Criança em dupla com voz baixa  

 Criança silêncio  

 Criança em voz alta  

 Professor em voz alta  

 Professor e Crianças em voz Alta  
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4.3 Finalidade da leitura  

 ler como busca de informações   

 ler como expressão da subjetividade 

 ler para planejamento e controle 

 Ler como fonte de aprendizagem 

 Ler para aprender a ler 

 Ler para explicar a atividade 

 Ler para ver se escreveu certo 

 Ler para identificar as características do texto 

 Ler para apresentar o que foi feito 

4. 4 Aspectos do texto explorados 

 As atividades de leitura são precedidas por informações sobre o contexto em que os 

textos foram produzidos? 

 Nas atividades de leitura são explicitados os gêneros dos textos? 

 São dadas orientações quanto às finalidades de leitura? 

 São realizadas reflexões sobre as características dos gêneros textuais trabalhados? 

 As atividades oferecidas promovem o desenvolvimento de estratégias de antecipação 

de sentidos e à ativação de conhecimentos prévios relativos aos textos a serem lidos? 

 As atividades oferecidas promovem o desenvolvimento de estratégias de identificação 

do tema, de ideias centrais ou de apreensão de sentidos gerais do texto? 

 As atividades oferecidas promovem o desenvolvimento de estratégias de localizar 

informações explícitas dos textos? 

 As atividades oferecidas promovem o desenvolvimento de estratégias de elaboração de 

inferências? 

 As atividades oferecidas promovem o desenvolvimento de estratégias de interpretar 

frases e expressões dos textos? 

 As atividades oferecidas promovem o desenvolvimento de estratégias de identificação 

de significado de palavras nos textos? 

 As atividades oferecidas promovem estratégias de estabelecer relação de 

intertextualidade? 

 As atividades promovem a relação entre a imagem verbal e não verbal para 

compreensão do texto  

 As atividades promovem as estratégias de levantamento e confirmação de hipóteses  

 As atividades promovem as estratégias de extrapolação de sentidos  
 

 


