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Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola não é o 
único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não 
é sua única prática e o professor profissional não é o seu único praticante 
(BRANDÃO, 1984, p. 9). 



 

 

RESUMO 

 

Este estudo buscou reconhecer os investimentos e esforços da escola e da 

família que contribuem com o processo de aprendizagem da leitura e da escrita de 

crianças imersas no ciclo de alfabetização, com base numa percepção 

microssociológica, como fez Lahire (2004b). Mais especificamente, buscamos: 

investigar as práticas de leitura e escrita vivenciadas na escola, identificar os 

investimentos da escola na aprendizagem da leitura e da escrita, observar a rotina da 

escola e da sala de aula em que estudam as crianças pesquisadas, investigar as 

práticas de leitura e escrita vivenciadas em casa, identificar o investimento familiar na 

aprendizagem da leitura e da escrita e observar a rotina familiar das crianças. Para isso, 

desenvolvemos uma pesquisa qualitativa de caráter etnográfico, que se caracterizou, 

ainda, como estudo de caso etnográfico. Nesse sentido, realizamos a investigação em 

uma escola da Rede Municipal do Recife, durante um ano meio, em uma turma que se 

iniciava no ciclo de alfabetização, como também, nas casas de cinco crianças que 

pertenciam a essa turma. Tomamos como foco das nossas observações cada uma das 

cinco crianças pesquisadas, tanto no cotidiano da sala de aula, quanto em casa. Os 

dados foram coletados, tendo em vista o uso de importantes procedimentos, como 

observação, entrevista e análise documental, e por meio de recursos como fotografia e 

gravações de áudio. As análises foram realizadas tomando como base a perspectiva 

sociológica de Lahire (2004a), em que optamos por revelar os retratos das cinco 

crianças, nos centrando nos aspectos singulares de cada uma, sem pretensão de 

estabelecer comparações entre elas. Pudemos verificar que as crianças pesquisadas, 

pertencentes à classe popular, em seu processo de alfabetização, contam com esforços 

familiares, muitas vezes não considerados pelos professores, contribuições tanto 

indiretas, sem o objetivo de ajudar na aprendizagem, como diretas, sistematizadas pela 

família com o intuito de ensinar a leitura e escrita. Percebemos, ainda, que a escola, em 

muitos momentos, perdeu oportunidades de contribuir diretamente com o processo de 

alfabetização. Vimos situações em que as professoras não realizaram intervenções 

significativas durante as aulas, deixaram atividades sem a devida correção, não se 

deram conta do registro incompleto de tarefas, ou mesmo a não realização, e assim, 



 

 

acabaram por contribuir com momentos de dispersão, principalmente, quando se 

limitavam à excessivas atividades que demandavam cópia do quadro e não realizavam 

um acompanhamento individual dos alunos. A pesquisa contribui para o repensar a 

alfabetização no cenário educacional, numa perspectiva ampliada que compreende 

escola e âmbito familiar como espaços que contribuem para o desenvolvimento de 

aprendizagens independente da relação direta que estabelecem entre si. 

 

Palavras chaves: Alfabetização. Escola. Família. Fracasso escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study sought to recognize the investments and efforts of the school and 

family that contribute to the learning process of reading and writing to children 

immersed in the literacy cycle, based on a microssociological perception, as did Lahire 

(2004b). More specifically, we aim: to investigate the practices of reading and writing 

experienced at school, to identify the school's investments in the learning of reading and 

writing skills, to observe the school and classroom’s routine where the surveyed 

children are studying, to investigate the practices of reading and writing they 

experienced at home, to identify the family investments in the learning of reading and 

writing and to observe the children familiar routine. Concerning that, we developed a 

qualitative research of ethnographic character, marked also as ethnographic study case. 

In addition, we conducted a research in a municipal School of Recife during one year 

and six months in a class that began the literacy cycle as well as in the homes of five 

children who belonged to this class. We took as a focus of our comments each of the 

five children surveyed, both in the everyday classroom rountine as well as at home. The 

data were collected with a view to the use of important procedures like observation, 

interview and documental analysis and through features like photo and audio 

recordings. The analyses were carried out based on the sociological perspective of 

Lahire (2004a), in which we chose to reveal the pictures of the five children focusing on 

the unique aspects of each one, without claim to draw comparisons between them. We 

were able to verify that the children surveyed belonging to the popular class who in their 

process of literacy had had family efforts, often not considered by teachers, both indirect 

contributions without the goal of helping the learning, likewise direct contributions 

systematized by the family in order to teach reading and writing skills. We realize that 

the school often lost opportunities to contribute directly to the literacy process.  We 

could see situations in which the teachers did not do significant interventions during 

class time leaving activities without proper correction, they did not realize about the 

incomplete reporting of tasks or even accomplishment of them, and thus they contribute 

with moments of dispersion, mainly, when it limited the excessive activities that 

demanded a copy from the whiteboard and not an individual monitoring of the students. 



 

 

The research contributes to rethink about the educational scenario in literacy, the 

expanded perspective that includes school and family as spaces that contribute to the 

development of independent learning of direct relation to establish between themselves. 

 

Key words: Literacy. School. Family. Schoolfailure. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

Cette étude visait à reconnaître les investissements et les efforts déployés par 

l'école et la famille qui contribuent aux processus d'apprentissage de la lecture et de 

l'écriture chez les enfants du cycle d'alphabétisation, en ayant comme base une 

perception micro-sociologique, comme l’a fait Lahire (2004b). Plus précisément, nous 

avons eu comme objectif de: enquêter sur les pratiques de lecture et d'écriture 

réalisées à l'école, identifier les investissements de l'école lors de l'apprentissage de la 

lecture et de l'écriture, observer la routine de l'école et de la salle de classe dans 

laquelle étudient les enfants interrogés, enquêter sur les pratiques de lecture et 

d'écriture réalisées à la maison, identifier l'investissement familial dans l'apprentissage 

de la lecture et de  l'écriture et observer la routine familiale des enfants. Pour cela, nous 

avons développé  une recherche qualitative de caractère ethnographique, qui s’est 

caractérisée également comme une étude de cas ethnographique. Nous avons donc 

réalisé  une recherche dans une école municipale de Recife, pendant un an et demi , 

dans une classe qui commençait le cycle d’alphabétisation, ainsi que dans les domiciles 

de cinq enfants qui appartenaient à cette classe. Nous avons pris comme base de nos 

observations ces cinq enfants, pendant leur quotidien de la salle de classe comme à la 

maison. Les données ont été recueillies, visant l'utilisation de procédures importantes, 

comme l'observation, l’interview et l’analyse documentaire et par le biais de recours tels 

que la photographie et les enregistrements audio . Les analyses ont été effectuées en 

se basant sur la perspective sociologique de Lahire (2004a), dans laquelle nous avons 

choisi de dévoiler les portraits des cinq enfants, en se concentrant sur les aspects 

uniques de chacun, sans prétention d'établir des comparaisons entre eux. Nous avons 

pu vérifier que les enfants interrogés, appartenant à la classe populaire, pendant leur 

processus d'alphabétisation comptaient sur des efforts familiaux, souvent non 

considérés par les enseignantes, des contributions indirectes, sans l’objectif d'aider 

dans l'apprentissage, comme parfois directes, systématisées par la famille afin 

d'enseigner la lecture et l'écriture. Nous avons observer que l'école a perdu 

fréquemment des occasions de contribuer directement au processus d'alphabétisation. 

Nous avons vu des situations dans lesquelles les enseignantes n’intervenaient pas de 



 

 

forme significative pendant les heures de classe, laissant des activités sans correction 

appropriée, n’observant pas la rédaction des devoirs à faire ni même leur réalisation, et 

elles ont contribué ainsi à  des moments de dispersion, surtout, lorsqu’elles se limitaient 

à faire des activités excessives qui demandaient la copie du tableau et ne réalisaient 

pas un suivi individuel des élèves.La recherche contribue à repenser l’alphabétisation 

dans le scénario pédagogique, dans une perspective élargie qui inclut l'école et la 

famille en tant qu'espaces qui contribuent au développement de l'apprentissage 

autonome de la relation directe qui s’établit entre eux. 

 

Mots clés: Alphabétisation. École. Famille. Échecscolaire. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dia, muito de repente, abri o embrulho. Olhei e li, lentamente, morfina. Um 
pavor frio tomou conta da minha barriga inteira. Uma vontade de correr, sumir 
no mundo, de me confessar com o Padre Viegas, me agarrou. Pedir uma 
penitência de três terços por ter ido longe demais, ter invadido o mundo, sem a 
professora. A palavra morfina me levou a muitos lugares e a outros exílios 
(QUEIRÓS, 2012, p. 36). 

 

Imersos nas continuas mudanças do âmbito educacional, permeado de avanços 

e retrocessos, somos instigados a pensar e dialogar sobre significativas questões que 

ecoam entre aqueles que fazem a educação. Nesse sentido, damos início a mais um 

debate presente nesse cenário, com ênfase na relação alfabetização, escola e família.  

Esse debate se abastece de questões não só referentes às pesquisas 

acadêmicas, mas também de experiências de sala de aula, que cotidianamente se 

expressam na escola. O professor se questiona permanentemente: Por que alguns 

alunos já aprenderam a ler e escrever e outros não? O que pode ser feito? A família 

ajuda? Esses são só alguns questionamentos que muitos professores das séries iniciais 

compartilham. 

Tais questões passaram a inquietar não somente a pesquisadora, que já 

desenvolvia estudos referentes à alfabetização e letramento desde a graduação, como 

também a professora que construía seu processo formativo e, gradativamente, passou 

a lecionar na escola pública, no 2º ano do 1º ciclo, após concluir o mestrado1. Logo 

surgiram as dúvidas, o diálogo com tantos estudos realizados e a necessidade de 

ampliar o debate sobre a alfabetização, mas ampliá-lo em torno de situações que se 

materializavam na prática e demandavam reflexões mais aprofundadas a fim de 

reconstruir as percepções que perpassam o processo de ensino da leitura e da escrita. 

Primeiramente, sabemos que a alfabetização é tema recorrente, não só pelas 

transformações teóricas que têm norteado as práticas docentes, como também, e 

infelizmente, pelo quadro de fracasso que ainda persiste no século XXI, um dado 

agravante se tomarmos como referência a implementação da escola pública no país, 

                                                 
1 Me graduo em pedagogia em 2007, ano que me insiro no Programa de Pós-Graduação em Educação 

da UFPE e início o mestrado, na linha de pesquisa Educação e Linguagem, em que concluo no ano de 
2010. 



25 

 

que data de 17722. 

A Prova (Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização)3,realizada em 

2011, nas capitais do país com alunos que concluíam o 3º ano do ciclo de 

alfabetização,revelou que 43,9% das crianças não aprendeu o necessário/esperado em 

leitura, tendo em vista o nível de ensino e as expectativas do ciclo de alfabetização. Os 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013) revelam ainda que o 

Brasil apresenta uma taxa de 8,3% de analfabetismo. A Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA) de 2014 concluiu que 56% dos estudantes do 3º ano do ciclo de 

alfabetização apresentam níveis baixos de proficiência na leitura (BRASIL. Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2014). Ao longo da 

nossa história, muitas tentativas de sanar as dificuldades em alfabetizar foram 

desenvolvidas e apoiadas em explicações que responsabilizavam o aluno, a família ou 

a escola e seu modo de ensino, como bem enfatiza Soares (2007). A autora salienta 

algumas ideologias que estiveram e, de certo modo, estão presentes nos discursos que 

expressam as causas desse fracasso, como a ideologia do dom, que atribui o fracasso 

ao aluno que não teve as aptidões necessárias para aprender, a ideologia da 

deficiência cultural, que responsabiliza a estrutura social desfavorecida dos pobres, 

que tendem também a apresentar uma “pobreza cultural” refletida no processo de 

aprendizagem, e a ideologia das diferenças culturais, que, mesmo desconsiderando 

termos como deficiência, ainda assim, revela existência de diferenças e uma educação 

formal que prioriza a cultura elitista. Tais ideologias se fizeram presentes com maior 

força em determinados períodos históricos. 

Acreditamos que alfabetizar não se restringe às questões escolares e inclui as 

diversas situações cotidianas que possibilitam a relação com materiais escritos e outros 

registros, e demandam ações significativas que podem levar à aprendizagem, como nos 

revelam dados de estudos realizados por Leite e Albuquerque (2006), Silva (2005), 

Soares (2007), Souza (2006). Afinal, vivemos em um mundo letrado, permeado por 

                                                 
2 Em 1772 o ideário eclesiástico consolidado pelos jesuítas é substituído pelo pensamento de escola 

pública e laica. Contudo, poucas foram as efetivas mudanças diante desse ideário (BARBOSA, 2012).  
3 Tal avaliação foi substituída pela ANA, instituído pela Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012 (BRASIL. 

Ministério da Educação, 2012). Com o mesmo objetivo de avaliar os estudantes do 3º ano do ensino 
fundamental. Contudo, recentemente, em 2015, o governo cancelou a aplicação da prova, alegando 
cortes de gastos.  
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palavras e frases estampadas nos outdoors, nas paredes, nos ônibus, enfim, em 

diferentes espaços onde circulamos. Vale ressaltar que mesmo os não alfabetizados 

participam de práticas sociais que envolvem a leitura, pois, como afirma Certeau (2012), 

“O cotidiano se inventa de mil maneiras”. Nesse sentido, a família, também 

desempenha um importante papel no processo de aprendizagem, principalmente se 

tomarmos como foco seu funcionamento interno, ou seja, a sua rotina (CASTANHEIRA, 

1991; BATISTA; CARVALHO-SILVA, 2013; LAHIRE, 2004b).  

É importante esclarecer, conforme aborda Nogueira (2011), que a categoria 

família nos estudos educacionais se faz presente desde a década de 1950, tendo 

tratamento macrossociológico limitando às famílias, geralmente, às variáveis de renda, 

grau de instrução etc. Segundo a referida autora, nos anos de 1970, o paradigma da 

reprodução enfatiza ainda mais a transmissão de caráter material ou simbólico da 

família. Para Pierre Bordieu (2004), por exemplo, quanto maior o capital cultural, 

melhores posições sociais o indivíduo terá. Nesse sentido, uma criança filha de pais 

com alto poder aquisitivo terá melhor capital cultural, se comparada ao filho de operário, 

e isso se reproduzirá no espaço escolar. O capital cultural está associado às 

oportunidades que nos são disponibilizadas e que, muitas vezes, depende de questões 

financeiras, consolidando o uso das variáveis de cunho macro. Assim, tal teoria acaba 

por potencializar a ideia de que os melhores resultados escolares viriam daqueles que 

possuíssem mais bens culturais, ou seja, os comportamentos internos das famílias 

eram apenas inferidos a partir dos dados objetivos, desconsiderando as 

particularidades e homogeneizando os resultados: 

 

Em suma, se as análises sociológicas realizadas até fins da década de 1970 
não deixam de reconhecer o papel da família na escolaridade dos indivíduos, 
eles, ao mesmo tempo, se desobrigam de submetê-lo à observação empírica, 
preferindo deduzi-lo a partir da condição de classe de grupo familiar (TERRAIL, 
1997 apud NOGUEIRA, 2011, p. 159). 

 

Lahire (2004b) desmonta esses discursos desfavoráveis às classes populares ao 

apresentar os estudos que realizou, dando ênfase às possibilidades de sucesso neste 

contexto de classe. O autor expõe a singularidade mesmo entre as pessoas que 

pertencem à mesma classe, porque cada família tem experiências diferentes e se 
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relacionam diferentemente com a escrita. Realizando uma pesquisa de natureza 

etnográfica, Lahire (2004b) nos inspira a tecer a problemática que norteia essa tese, 

bem como, a desenvolver as devidas análises. Tomando como base o argumento do 

autor, buscamos também nos distanciar das percepções macrossociológicas e, assim, 

responder à problemática da pesquisa: como a escola e a família contribuem para o 

aprendizado da leitura e da escrita de crianças em processo de alfabetização?  

A problemática se faz relevante se consideramos, primeiramente, os inúmeros 

trabalhos que, ao explanar o tema família e escola, consideram apenas o 

acompanhamento ou realização das tarefas escolares, tomando variáveis 

homogeneizadoras, como escolaridade da família, classe social etc. Destaca-se, ainda, 

a ausência de trabalhos que se aprofundem nos aspectos ocultos do processo de 

alfabetização, que inclui não somente a prática docente, mas o que é feito pelo aluno 

diante de tal prática e o que se desenvolve em casa, portanto, aspectos que podem 

favorecer a aprendizagem da leitura e da escrita. Mais do que entender a prática 

docente, se faz necessário compreender como o aluno, como sujeito singular, age 

diante da aula: Ele realiza o solicitado? Cumpre as tarefas na sala de aula? Participa da 

aula? O que faz a professora ou a escola diante do aluno que não avança na 

aprendizagem da leitura e da escrita?  

Questões como essas demandam um olhar aprofundado nas particularidades, 

nas cenas dos “bastidores” da sala de aula e fora dela. Desse modo, arquitetados nos 

pressupostos teóricos de Lahire (2004b, p. 32), nos baseamos em um novo olhar 

sociológico4, na singularidade, no olhar voltado para as particularidades: 

 

Deslocando o olhar para os casos particulares, ou melhor ainda, para a 
singularidade evidente de qualquer caso a partir do momento em que se 
consideram as coisas no detalhe, o sociólogo mostra aquilo que os modelos 
teóricos fundados no conhecimento estatístico e na linguagem das variáveis 
ignoravam ou pressupunham: as práticas e as formas de relações sociais que 
conduzem ao processo de ‘fracasso’ ou de ‘sucesso’. 

 

 

 

                                                 
4 Para Lhaire (2004b), dá ênfase a particularidade exigia uma transição do olhar sociológico, não mais 

alicerçada nas variáveis estabelecidas por pesquisa macrossociológicas. Aí se faz necessário uma 
“microscopia sociológica”. 
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Compreendemos, sobretudo, que o pesquisador precisa considerar os indivíduos 

como seres sociais que vivem relações de interdependência, ou seja, coexistem em 

rede relacional. Assim, o olhar minucioso e a tentativa de superar as generalizações 

compõem o arcabouço que nos debruçaremos ao longo da pesquisa.  

Trazer a família para o cenário educacional não significa dizer que ela tem a 

função de alfabetizar, atributo este que cabe ao professor, profissional habilitado para 

desenvolver a devida função. Como abordado por Meirieu (1998, p. 14): 

 

Por isso, nunca será demasiado referir que o melhor trabalho de casa não 
pode, em circunstância alguma, substituir o trabalho que não foi feito na aula, 
que mais vale fazer melhor do que mais, que uma escola que se quer ao 
serviço de todos não pode deixar o sucesso dos seus alunos à mercê da sua 
história pessoal e da ajuda que os pais lhes possam dar. 

 

A família, portanto, assume um importante papel, mas não tem a função de 

ensinar. Suas contribuições com a aprendizagem não se limitam às questões 

escolares, como temos visto recorrentemente em pesquisas que abordam a temática 

família e escola, dispensando o contexto e atribuindo a participação da família 

estritamente à realização das tarefas escolares, como apresenta Di Nucci (1997), 

Munhoz e Maciel (2008). Temos como hipótese que tanto a escola quanto a família 

contribuem com o processo de alfabetização. No caso da família, não 

necessariamente apenas com a realização e acompanhamento das tarefas solicitadas, 

mas na realização de outras ações cotidianas que contribuem com a aprendizagem da 

leitura e da escrita.  

Nogueira (2011) salienta como a questão família e escola passa a compor os 

discursos sociais e políticos, e dos professores e pais. O Ministério de Educação do 

Brasil (MEC) oficializou, em 24 de abril de 2001, o “Dia Nacional da Família na escola”, 

instituindo um encontro por semestre para que as famílias conheçam mais de perto o 

desenvolvimento dos filhos e as ações da escola. Contudo, sabemos que dois dias ao 

longo do ano não valida a integração das duas referidas instituições. Porém, muito 

além de qualquer política institucionalizada, a família e a escola estão presentes e 

agindo diante do processo de aprendizagem dos alunos, consolidando-se de 

diferentes modos e, às vezes, de formas não previstas. 



29 

 

Nesse sentido, o objetivo geral dessa pesquisa é, justamente, reconhecer os 

investimentos e esforços da escola e da família que contribuem com o processo de 

alfabetização das crianças.  

Vale salientar que usaremos o termo investimento ou esforço quando nos 

referirmos às ações da escola e da família que contribuem com a alfabetização, 

tomando como referência os conceitos dados por Batista e Carvalho-Silva (2013, p. 

205): 

 

[...] o termo ‘investimento’ - utilizado para expressar modos de envolvimento das 
classes medias com a escola- designa o emprego de recursos para assegurar 
formas de rentabilidade e supõe, necessariamente, a existência mesma de 
recursos livres que possam ser investidos, a palavra ‘esforço’, diferentemente, 
expressa a intensificação de um recurso, energia ou capacidade não 
excedentes, que não estão acumulados, mas que são despendidos ou gastos. 

 

Usaremos, portanto, o termo “investimento” quando houver o emprego de 

recursos disponibilizados para o processo de alfabetização. E “esforço”, quando se 

tratar de uma ação intensificada, excedente, a fim de contribuir com a alfabetização das 

crianças. 

Para alcançar o objetivo delineado, temos como objetivos específicos:  

a) investigar as práticas de leitura e escrita vivenciadas na escola; 

b) identificar os investimentos e esforços da escola na aprendizagem da leitura e 

da escrita; 

c) observar a rotina da escola e da sala de aula em que estudam as crianças 

pesquisadas; 

d) investigar as práticas de leitura e escrita vivenciadas em casa; 

e) identificar os esforços da família na aprendizagem da leitura e da escrita e; 

f) observar a rotina familiar das crianças. 

 

No intuito de potencializar o diálogo já iniciado, a tese se estrutura em onze 

seções que buscam, inicialmente, dar um aporte teórico e, posteriormente, analisar 

dados da nossa investigação que pode contribuir com o pensar e fazer a alfabetização. 

A primeira seção refere-se à presente introdução. 

Na segunda seção, “Escola, alfabetização e o fracasso escolar”, buscamos 
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apresentar o cenário da alfabetização no país, tendo em vista o contexto histórico do 

ensino da leitura e da escrita, percorrendo momentos significativos e identificando as 

mudanças pertinentes em determinado período, o que contribuirá na clareza do 

contexto em que o objeto de pesquisa se insere. Tomamos como referência diversos 

autores que dialogam sobre a temática. Explanamos os métodos que permearam a 

alfabetização, refletido a importância destes num período histórico do país. Ainda nessa 

seção, percorremos o histórico educacional tendo como foco o fracasso na 

alfabetização. Explanamos as novas concepções que norteiam as práticas atuais de 

alfabetização, com ênfase nos estudos desenvolvidos por Ferreiro e Teberosky (1995), 

bem como, sobre o letramento, esclarecido por Soares Albuquerque, Morais e Ferreira 

(2008), (2007), Souza, Leite e Albuquerque (2006) etc. 

Na terceira seção, “Família, escola e aprendizagem – O cotidiano e o 

investimento da escola e esforço da família na alfabetização das crianças”, 

buscamos refletir primeiramente sobre a família, suas especificidades e as relações 

com o processo de aprendizagem (BATISTA; CARVALHO-SILVA, 2013; DIOGO, 2010, 

LAHIRE, 2004b). Posteriormente, tecemos reflexões a partir de pesquisas especificas 

que abordam a família e as relações com a escola e a aprendizagem. Tais pesquisas 

são tomadas como base para as análises dos nossos resultados (BATISTA; 

CARVALHO-SILVA, 2013; CASTANHEIRA, 1991, LAHIRE, 2004b). 

Já na quarta seção, “A Abordagem Metodológica: buscando caminhos, 

trilhando percursos”, visamos esclarecer as escolhas metodológicas em que a 

pesquisa se apóia, bem como, os lugares e sujeitos que a compuseram. Tais escolhas 

foram justificadas e fundamentadas a partir de autores como André (2012), Bogdan e 

Biklen (1994), Lahire (2004a,b), Ludke e André (1986), Minayo (2001), Vianna (2003). 

Apresentamos, ainda, os aspectos gerais dos campos de pesquisa e dos sujeitos 

envolvidos. Nessa seção, expusemos as nossas bases teóricas para realizar a análise 

dos dados, explicando como se deu o processo de análise.  

Da quinta à décima seção, nos debruçamos nos dados da pesquisa que 

consolidam a tese. Assim, na quinta seção, “A sala de aula e o processo de 

alfabetização: aspectos gerais da turma no ciclo de alfabetização”, apresentamos 

aspectos gerais referentes à turma e as aulas observadas ao longo de um ano e meio. 
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Também esclarecemos dados significativos que permitem compreender questões que 

serão tratadas durante a explicitação dos retratos de cada criança. 

A partir da sexta seção, tivemos o desafio de revelar os retratos de cada criança 

pesquisada, tendo em vista dois focos que a tornam visível e participante, ou seja, a 

escola e a família. Delineamos um estudo micro das mesmas, tomando como base, 

cenas e informações singulares, coletadas nas casas e na escola, a partir de 

observações e conversas informais com as crianças, como também, a partir de 

entrevistas com as mães, professoras e a gestora. As seções, a partir daqui, foram 

nomeados tendo em vista alguma fala ou dado relevante da criança.  

Temos, portanto, a sexta seção, “Eu moro na casa das plantas – Milton”, em 

que revelamos o retrato de uma criança que apresentava vontade em aprender, mas 

nem sempre parecia ser notada no contexto escolar. As observações e entrevistas 

realizadas em sua casa nos possibilitaram ampliar a “nitidez” do retrato, permitindo uma 

compreensão ampla sobre Milton e seus espaços de aprendizagem. 

Na sétima seção, “Gosto só de ficar na rua – Alex”, expusemos o retrato de 

Alex, uma criança com dificuldades na escola e que por muito tempo demonstrou falta 

de interesse em participar das atividades escolares. Em contrapartida, mostrou-se 

envolvido em eventos pertinentes de letramento, desconhecidos pela escola. 

A oitava seção, “Sei escrever tudo rápido – César”, traz ao cenário da 

pesquisa um menino preocupado com situações que resultassem em erro e que, 

apesar de se mostrar ativo em atividades que demandavam a leitura e escrita, passou 

bastante tempo limitado diante das atividades escolares, mantendo-se na fase inicial de 

escrita. A especificidade familiar completa as reflexões possíveis acerca desse retrato.  

Na nona seção, “E eu lá sei lê! – Gilson”, focamos as particularidades de uma 

criança com dificuldades no processo de aprendizagem escolar, mas que mostrava 

conhecimentos pertinentes e nem sempre notados no cotidiano de sua sala de aula. A 

rotina de Gilson no contexto familiar nos revelou aspectos significativos que de algum 

modo se somavam ao desenvolvimento da aprendizagem da leitura e da escrita.  

Na seção dez, “O avião é bonito – Gisele”, demos ênfase ao último retrato, 

permeado por questões singulares que nos permitiram refletir as contradições que 

permeavam a estudante, ao mesmo tempo participativa e dispersa, alfabetizada, mas 
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esquecida, tendo em vista os investimentos escolares. 

Por último, apresentaremos nossas “Considerações finais”, momento em que 

retomamos o objetivo que norteou a tese, considerando cada achado e reflexão 

desenvolvida. Buscamos expor as principais conclusões que a tese nos permitiu tecer, 

fazendo as devidas conexões entre os retratos, dando ênfase aos aspectos da escola e 

cada campo pesquisado. A singularidade de cada achado não será desconsiderada, 

mas faremos o exercício de propiciar o diálogo entre os nossos dados, um diálogo que 

não se pauta na comparação ou similaridade, mas na possibilidade de interação entre 

os achados. Abordamos também a importância do estudo e a necessidade de dar 

continuidade ao que se desenvolveu na referida tese. Afinal, a temática não se finda 

junto com a tese, mas possibilita novos começos. 

Finalizamos o trabalho com a explanação das “Referências”, em que expomos 

os autores que tomamos como base para o desenvolvimento da tese, tendo em vista as 

diversas temáticas que tratamos, norteadoras do foco do nosso estudo. E os 

Apêndices, usados para nortear as entrevistas realizadas durante a pesquisa.  
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2 ESCOLA, ALFABETIZAÇÃO E O FRACASSO ESCOLAR 

 

Lá no meu sertão pros caboclo lê 
Têm que aprender um outro ABC 
O jota é ji, o éle é lê 
O ésse é si, mas o érre 
Tem nome de rê 
(GONZAGA, 1953). 

 

Buscando dar subsídios que permitam compreender o contexto que nos levou a 

pensar no problema da pesquisa e a pertinência de sua investigação no cenário 

educacional, pretendemos nessa seção nos debruçar sobre a temática alfabetização, 

destacando o seu processo de escolarização e os sucessivos fracassos ao longo do 

tempo.  

Inicialmente, iremos percorrer a história da alfabetização, com ênfase no ensino 

e seus métodos, buscando entender os avanços e limites, considerando o contexto de 

cada época. Em seguida, buscaremos refletir sobre os problemas que emergiram 

devido à democratização do ensino e o surgimento de um grave problema presente no 

país, ou seja, o fracasso escolar na alfabetização. Apresentado esse panorama, 

daremos ênfase às mudanças teóricas sobre a alfabetização e que culminaram em 

relevantes mudanças no processo de ensino da leitura e da escrita, com a finalidade de 

sanar os problemas que se agravavam paulatinamente no nosso país.  

 

2.1O ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA: escolarização e métodos  

 

A escola, e mais precisamente, a alfabetização escolar que se consolida no 

cenário educacional atual, é resultado de um longo trajeto permeado por ideias, 

modelos e inovações que visavam ensinar as habilidades de leitura e escrita. 

Habilidades estas que, como afirma Cook-Gumperz (2008), se transformaram em 

tarefas de codificação e decodificação de palavras, quando escolarizadas. Chartier 

(2002) esclarece, nesse sentido, que os progressos do ensino da leitura se 

desencadeavam, entre outras razões, ora por questões políticas e sociais, ora pelo 

progresso dos saberes relacionados ao ensino e aprendizagem da língua. A 
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alfabetização, portanto, “[...] é uma ideologia de base histórica e um conjunto de 

práticas comunicativas ligadas ao contexto” (COOK-GUMPERZ, 2008, p. 13).  

Cook-Gumperz (2008) salienta que desde o século XVI a alfabetização se 

desenvolvia para fins nas áreas sociais e recreativas, e foi de forma gradual que se 

integrou aos anseios políticos e econômicos. Nesse sentido, ler e escrever nem sempre 

foram habilidades necessárias para pertencer ao mundo social. Na verdade, de acordo 

com Chartier (2002), eram aprendizagens ensinadas de maneira sistemática a uma 

pequena parcela elitizada da sociedade, que, a partir desse conhecimento, poderia ter 

acesso aos saberes científicos que a levaria a assumir os elevados postos sociais. O 

ensino era preceptorial. Para o restante da população, tal ensino ocorria por uma 

necessidade religiosa em manter presente os seus ensinamentos e valores morais, que 

mantinham, por sua vez, a ordem social. Nesse caso, o processo de ensino se dava 

pela repetição e memorização dos textos religiosos e era ensinado em muitos lugares, 

segundo Cook-Gumperz (2008), como nos lares e em grupos informais.  

Galvão e Batista (1998) salientam que no período colonial Brasileiro as 

aprendizagens iniciais ocorriam nas próprias fazendas, com a mediação de uma pessoa 

letrada, que podia ser o padre, capelão ou algum contratado. As escolas públicas eram 

escassas e poucos podiam frequentar tais instituições.  

Várias foram às inovações, tendo em vista o ensino da leitura, que se tornaram 

necessárias à medida que o ensino caminhava para universalização, em decorrência 

dos anseios políticos e econômicos. Na França do século XVII, Jean-Baptiste de La 

Salle foi responsável pela criação do método simultâneo5, método inovador para o 

período e que representou um salto em relação ao método individual, em que cada 

criança era atendida individualmente pelo professor e retornava ao seu assento para 

realizar as solicitações, demandando, assim, o uso de longo tempo para atender todas 

as crianças (CHARTIER, 2002). Tal método era utilizado para ensinar várias crianças a 

ler e escrever, em uma mesma sala de aula. No entanto, a real finalidade do método 

continuava sendo a catequização de um maior número de crianças, a internalização 

das práticas religiosas e de comportamentos condizentes com a ordem social. 

                                                 
5 Método simultâneo significava o ensino para um coletivo de crianças, diferente do que ocorria no 

ensino preceptorial, que se dava entre os pertencentes das classes favorecidas socialmente de modo 
individual, mediado por preceptor/professor.  
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O modelo La Salle (apud CHARTIER, 2002) compreendia a divisão das crianças 

em grupos de nível ou turma, nomenclatura mais usada no contexto atual. Eram nove 

turmas no total. Aos iniciantes era solicitada a leitura de letras e sílabas, enquanto que 

os alunos dos níveis mais avançados já se iniciavam no livro, que se diferenciava 

conforme o nível destinado. Nessa direção, Chartier (2002) explica que as crianças 

passariam, portanto, por nove lições, sistematicamente organizadas em grau de 

progressão: primeiro se aprendia o alfabeto, as sílabas, o silabário, a soletração para 

iniciar a leitura, a leitura com pausas, a leitura do saltério (livro de salmos), civilidade e 

as cartas escritas à mão. Tal método buscava, sobretudo, a consolidação dos 

aprendizados cristãos e de outras aprendizagens mínimas para inserção social. A 

autora afirma ainda que, para La Salle (apud CHARTIER, 2002), era possível fazer a 

distinção entre os alunos principiantes, os medíocres e os adiantados em cada nível.  

É importante salientar, que as mudanças no processo da alfabetização foram 

responsáveis por torná-la cada vez mais escolarizada, como se só pudesse ocorrer por 

meio da escola, através do ensino permeado por atividades repetitivas e desprendidas 

do mundo real. Segundo Cook-Gumperz (2008), passou-se a compreender a 

alfabetização como “escolarizada, única e padronizada”, reduzindo os múltiplos 

cenários onde também se aprendia a ler e escrever. O ensino da leitura e da escrita, 

portanto, torna-se fragmentado, desligado da vida prática: 

 
A alfabetização foi redefinida dentro do contexto da escolarização, 
transformando-se no que hoje chamamos de alfabetização escolarizada, ou 
seja, um sistema de conhecimento descontextualizado, validado por meio do 
desempenho em testes (COOK-GUMPERZ, 2008, p. 52). 

 

Braslavsky (1988) elucida que é justamente no século XVII, em meio às 

mudanças históricas e ao rearranjo de novos modelos sociais, que emerge a 

necessidade de ler e escrever. As ideias lançadas tendo em vista o ensino coletivo 

contribuíram para que se pensasse em novas formas de desenvolver o ensino das 

primeiras letras. Nesse rumo, os métodos de alfabetização passaram a compor o 

cenário da alfabetização escolar, permanecendo por bastante tempo como norteadores 

das práticas docentes. As mudanças pautadas pelos variados métodos ocorreram no 

sentido de permitir que um número cada vez maior de crianças aprendesse a ler, cada 
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vez melhor, e num espaço de tempo cada vez mais curto, como destaca Chartier 

(2002). 

Dois grupos de métodos são, minuciosamente, descritos por Braslavsky (1988). 

Um primeiro grupo, referente aos métodos que partem de elementos não significativos 

da palavra, ou seja, elementos que, por si só, não apresentam sentido, também 

conhecidos como métodos sintéticos. Estes compreendem os métodos: alfabético, 

fonético, silábico e psicofonético; e um segundo grupo, que parte de elementos 

significativos da linguagem, são os métodos: da palavra, da frase, da oração, da 

estória, do texto livre e das experiências com a linguagem. Esses são chamados de 

métodos analíticos e globais.  

Cada novo método pretendia suprir as desvantagens do outro diante do processo 

de ensino da leitura e da escrita: 

 

[...] é preciso destacar que os métodos nasceram nas salas de aula. Em todos 
os casos foram o produto da criatividade dos professores e por eles foram 
aperfeiçoados, através de sucessivas experiências que visava responder às 
demandas crescentes de uma população que enfatizava sua necessidade de 
aprender (BRASLAVSKY, 1988, p. 44). 

 

No Brasil, os métodos de alfabetização imperaram por longos anos corroborando 

com as concepções que norteavam a escola tradicional. Em linhas gerais, a 

alfabetização no país, especialmente a partir da República, era considerada “[...] como 

um momento de passagem para um mundo novo [...] – o mundo público da cultura 

letrada [...]” (MORTATTI, 2006, p. 3). 

Durante o império, os métodos de ensino da leitura mais utilizados referiam-se 

aos sintéticos, ou seja, aqueles que se baseavam em elementos não significativos da 

palavra. A escrita não era o foco e seu ensino se restringia a atividades de cópia, ditado 

e formação de frases, como enfatiza Mortatti (2006). Nesse período, havia uma 

escassez de materiais para o ensino e apenas em 1808 o Brasil deu início à impressão 

de livros, com a criação da imprensa régia, como enfatiza Galvão e Batista (1998). 

Assim, ainda de acordo com os autores, os livros de leitura para o início da 

escolarização surgiram na metade do século XIX, embora alguns ainda fossem 

impressos na Europa. O livro intitulado “Primeiro Livro”, foi publicado por Abílio César 
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Borges, em 1868, e era voltado aos aprendizes iniciais da leitura e da escrita. Foi uma 

das publicações mais editadas durante a época, se revelando inovadora. É importante 

salientar que, apesar das diversas críticas que os métodos e cartilhas recebem 

atualmente, diante do contexto da época foram inovadores. 

As primeiras cartilhas produzidas no país tomavam como base também os 

métodos sintéticos, destacamos entre elas, a “Cartilha Nacional” de Hilário Ribeiro, 

lançada em 1885. 

 

Imagem 1 – Cartilha Nacional, 1885 

 

Fonte: Cartilhas (2016) 

 

Frade e Lana (2004), ao realizar o estudo da referida cartilha, expõem que ela 

tinha como princípio levar o aluno a conhecer os valores fônicos das letras e propunha 

o ensino simultâneo de leitura e escrita. 

Contudo, a publicação da “Cartilha Maternal ou Arte da leitura”, em Portugal, no 

ano 1876, trouxe um novo método ao cenário brasileiro, intitulado o método da 

palavração, referente ao grupo de métodos que consideram as partes significativas da 

linguagem, de acordo com Braslavsky (1988). Paulatinamente começaram a surgir as 

disputas entre os defensores dos métodos sintéticos e aqueles a favor do modelo 

analítico. Segundo Mortatti (2006, p. 6, grifo do autor), nesse período “[...] o ensino da 

leitura envolve necessariamente uma questão de método, ou seja, enfatiza-se o como 

ensinar metodicamente, relacionado com o que ensinar”. 

Nos primeiros anos da República, instalada em 1889, a educação passou por 

processos de reforma e, aos poucos, a escolarização se expandiu. A escola 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_cartilhas.htm
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“consolidou-se como lugar, necessariamente, institucionalizado para o preparo das 

novas gerações, com vistas a atender aos ideais do Estado republicano, pautado pela 

necessidade de instauração de uma nova ordem política e social” (MORTATTI, 2006, p. 

2). No estado de São Paulo, segundo a referida autora, a reforma na instrução pública 

reformulou a Escola Normal do Estado e criou uma escola modelo, tomando como base 

os métodos analíticos de ensino da leitura e da escrita. Nesse sentido, as cartilhas no 

começo do século XX passaram a se nortear por esse método.  

A estrutura das instituições, sua organização e as práticas docentes, quase não 

sofreram alterações nesse momento, de acordo com Galvão e Batista (1998). Apesar 

das inovações dos métodos no referido período, os professores continuavam “tomando” 

as lições de seus alunos.  

Os debates sobre o melhor método para alfabetizar estiveram presentes durante 

anos, até a década de 1920, quando movimentos surgiram contra o modelo tradicional 

de ensino, conforme Bahia (2002). As manifestações discursavam a favor de uma 

educação democrática, pela implementação de uma escola nova que enfatizasse a 

participação do aluno, tendo como base estudos da psicologia que começavam a 

explicar prováveis motivos para as dificuldades das crianças. Mortatti (2006) esclarece 

que, nesse período, os professores passaram a buscar novas formas de ensinar a 

leitura e a escrita, fazendo uso de métodos mistos, que utilizavam os métodos analítico 

e sintético durante o processo de ensino. Alguns preferiam fazer uso do método global.  

Vale ressaltar que tratava-sede uma época de auge da industrialização, em que o 

país republicano necessitava de outro perfil de trabalhador, tendo a escola como aliada, 

como faz referência Mello (2012). Nesse sentido, com a democratização da 

escolarização, o número de reprovações cresceu visivelmente desde a primeira série 

escolar, inaugurando o início de um grave problema presente na educação brasileira, o 

fracasso escolar.  

 

2.2 E SURGE UM PROBLEMA: quando o fracasso entra em cena 

 

De acordo com os dados apresentados pelo educador Lourenço Filho (1974, 
104) para a cidade de São Paulo, nos anos de 1928 a 1930, a média das 
promoções no primeiro ano variaram de 62,02% em 1928 a 64,60% em 1930. A 
primeira série constituía um motivo de grande preocupação para a 
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administração escolar e representava o fracasso da escola pública em cumprir a 
sua função primordial de ensinar o povo a ler e a escrever. Nesta época, a 
grande maioria das crianças não frequentava o jardim da infância e a primeira 
série representava a sua experiência escolar inicial. Desse modo, os alunos da 
primeira série compunham uma população heterogênea, formada por crianças 
desconhecidas, que ainda não haviam sido “normalizadas” pelo governo 
escolar. E o primeiro ano de trabalho resultava em quase 40% de reprovações 
(LIMA, 2007, p.146). 

 

Diante desse cenário de repetências e descompassos-com salas de aulas 

heterogêneas compostas por crianças que nunca haviam frequentado a escola e já se 

inseriam na 1ª série - Lourenço Filho6buscou uma maneira de resolver as problemáticas 

evidentes no país tomando o aluno como foco. Ele pretendia resolver o problema 

educacional de maneira objetiva, realizar os ajustes necessários para correção e, 

assim, transformar a educação a favor da consolidação da renovação social.  

O país passava por transformações socioeconômicas que demandavam 

mudanças na formação dos sujeitos imersos na instituição escolar. Muitos ativistas, sob 

influência de Dewey, Freinet, dentre outros, reconheciam a escola como espaço 

importante para a transformação social, segundo Mello (2012). Os estudos da 

psicologia já começavam a apontar como se dava a aprendizagem, tendo em vista 

aspectos cognitivos, influenciando as concepções sobre como o aprendizado da leitura 

e da escrita se desenvolvia. Nesse contexto, a Escola Nova foi a proposta dos 

representantes do Manifesto dos Pioneiros, que ressaltavam a necessidade de uma 

escola para todos, com foco no aluno, de acordo com suas aptidões: 

 

Embora Lourenço Filho seja um de seus mais conhecidos e propagadores, 
destacando-se pelo pioneirismo das formulações contidas nos Testes ABC, a 
aspiração de tudo medir cientificamente não é marca exclusiva desse 
educador, mas de uma espécie de moda da época – a psicometria [...] 
(MELLO, 2012, p. 9, grifo do autor). 

 

Nessa perspectiva, nos anos de 1930, Lourenço Filho (2008) lançou os Testes 

ABC para verificação da maturidade necessária ao aprendizado da leitura e escrita, de  

 

                                                 
6 Pedagogo, influenciado pela psicologia experimental e um dos principais destaques entre os 

revolucionários a favor de uma escola nova de ideário democrático, além de participante do Manifesto 
dos Pioneiros em 1932. 
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base psicológica, a fim de identificar o momento da criança, o seu grau de maturidade 

para aprender a ler e escrever. De posse desses resultados, a escola seria capaz de 

homogeneizar as turmas, separando-as de acordo com o nível em que se encontravam 

(os fortes, os médios e os fracos), podendo, assim, realizar um trabalho pedagógico 

coerente com as dificuldades das crianças. 

 

E o que importa para os problemas práticos reais não é saber qual a idade em 
que a média das crianças aproveita, mas, sim, qual o momento em que esta 
criança, João, Benedito ou Maria, está apta para receber o ensino da leitura, 
com melhor aproveitamento, ou a que regime deverá ser sujeita, para que isso 
possa ser obtido (LOURENÇO FILHO, 2008, p. 24). 

 

O referido autor firmava que algumas crianças precisariam de atividades pré-

escolares antes de iniciar os estudos na 1ª série, a fim de desenvolver as habilidades 

necessárias para a aprendizagem da leitura e escrita. Defendia, portanto, a 

necessidade do desenvolvimento da coordenação viso-motora, coordenação auditivo-

motora, memória visual, memória auditiva, capacidade de prolação, resistência à 

ecolalia, índice de fatigabilidade, índice de atenção dirigida e vocabulário e 

compreensão geral (CORRÊA; SANTOS, 1986, p. 4). Desse modo, a não 

aprendizagem dependia exclusivamente do sujeito. O fracasso escolar estava, assim, 

relacionado às diferenças intelectuais, ao grau de maturidade para determinada 

aprendizagem, de acordo com Silva e Shelbauer (2007). Contudo, o foco no aluno e 

nas suas fragilidades ou “imaturidades” acaba limitando ainda mais o processo de 

aprendizagem, já que o número de habilidades necessárias ao início da alfabetização 

era exagerado para se demandar das crianças, ou muitas vezes, as percepções do 

avaliador não condiziam com o real. 

Vale salientar que os métodos passaram a não compor os debates acalorados do 

âmbito educacional e passaram a ser relativizados, conforme Mortatti (2006). Os 

professores usavam tanto o método analítico, quanto o sintético, de maneira eclética, 

tendo em vista que nesse momento, “[...] o método de ensino se subordina àmaturidade 

das crianças em classes homogêneas” (MORTATTI, 2006, p. 9). 
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A imagem abaixo revela um dos tantos testes propostos por Lourenço Filho: 

 

Imagem 2  – Teste 3 – Testes ABC proposto por Lourenço Filho 

 

Fonte: Lourenço Filho (2008, p. 113) 

 

Vimos, no exemplo acima, que a criança precisaria fazer o desenho no ar e a 

realização negativa desse exercício poderia contribuir com a classificação da mesma, 

que podia simplesmente não ter se mostrado atenta à atividade solicitada.  

Classificar as crianças aptas ou não a se inserir no processo de alfabetização, ou 

seja, avaliar um determinado número de habilidades e, com isso, decidir se ela poderia 

ou não aprender a ler e escrever era tarefa de difícil complexidade para os professores.  

Nesse sentido, Corrêa e Santos (1996), realizaram uma pesquisa na década de 80, a 

fim de identificar o desempenho nos Testes ABC de crianças já alfabetizadas. Foram 

investigadas 204 crianças e se verificou, dentre outros aspectos, que as crianças já 

alfabetizadas foram consideradas imaturas para a aprendizagem. Resultado que 

enfatiza a incredibilidade nos referidos testes. 
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Apesar da identificação das “imaturidades” das crianças pelos conhecidos Testes 

ABC, o fracasso escolar se manteve presente e continuava explícito nos altos índices 

de reprovação do país. Nesse sentido, a década de 60, com a democratização do 

ensino no país, materializada pela criação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), em 1961,que previa a educação como direito de todos, resultou no 

elevado índice do fracasso escolar. Ou seja, milhares de crianças que tiveram o acesso 

garantido à escola, não se mantiveram por muito tempo nela ou, paulatinamente, 

estavam sendo deixadas para trás, marcadas pelas avaliações que definiam aqueles 

que podiam ou não prosseguir para a série seguinte. Segundo Soares (2007, p. 13), a 

partir dos dados expostos pelo MEC: 

 

[...] de cada mil crianças que, no Brasil, ingressaram na 1ª série em 1963, 
apenas 449 passaram para a 2ª série em 1964; em 1974 - portanto, dez anos 
depois- de cada mil crianças que ingressaram na 1ª série, apenas 438 
chegaram a 2ª série, em 1975.  

 

Nessa direção, os estudos da psicologia lançaram uma nova perspectiva na 

década de 70, desenvolvendo a teoria da carência cultural, sob forte influência dos 

estudos realizados nos Estados Unidos, afirma Patto (1997). Diferente das explicações 

até então expostas, relacionadas aos aspectos biológicos que influenciavam a 

aprendizagem, as novas pesquisas concluíam que o insucesso escolar tinha relação 

com as baixas condições econômicas das crianças, que eram carentes ou deficientes 

por não apresentarem, segundo estudiosos dessa teoria, características essenciais 

para aprender nas primeiras séries do antigo 1º grau. A autora enfatiza que, para tais 

estudiosos, o ambiente familiar pobre, desorganizado e barulhento, não favorecia o 

desenvolvimento de aspectos primordiais para aprendizagem na escola. A criança 

pobre também era reconhecida por apresentar uma linguagem deficiente, desprovida 

de adequação, portanto, era “deficiente biopsicossocial”. Nesse sentido, o estereótipo 

da classe baixa era potencializado, corroborando com as distorções sociais entre os 

pobres e ricos.  

 

A partir dessa conceituação do fenômeno, na qual os membros das classes 
exploradas são considerados carentes ou deficientes quando comparados com 
padrões da cultura dominante, cientistas humanos e educadores partiram para 
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a busca de uma caracterização psicossocial destes grupos, que fundamentaria 
medidas educacionais que pudessem retirá-los da condição de carência e os 
ingressem cultural e socialmente, entendendo-se por integração a aquisição de 
valores, normas, padrões de conduta e habilidades que lhes permitisse a 
inserção do mercado de trabalho de forma estável e duradoura (PATTO, 1997, 
p. 258).  

 

Desse modo, programas de educação compensatória foram criados e buscaram 

suprir os déficits da classe desfavorecida, a fim de remediar os problemas causados 

pela pobreza. A pré-escola passou a ser o lugar em que as ações compensatórias 

deveriam ser desenvolvidas e tinham a finalidade de suprir as defasagens que 

poderiam levar ao fracasso. Tratava-se de uma medida preventiva, enfatiza Kramer 

(1982). Nessa direção, Patto (1997) afirma que a pré-escola e sua função de preparar 

os pobres antes de iniciar o primeiro grau, suprindo os ditos déficits, se tornaram o 

“Abre-te sésamo” para resolver as questões do insucesso escolar.  

A pedagogia da compensação tomava como base um modelo único de criança, a 

da classe dominante, assim, a criança pobre ou desfavorecida, de acordo com Kramer 

(1982), era considerada uma criança burguesa incompleta, com “desvantagens 

socioculturais”.  

É importante destacar que as explicações para o fracasso atreladas à deficiência 

cultural não enfatizaram outras variáveis não menos significativas para a análise dos 

problemas educacionais. Não consideraram, por exemplo, as fragilidades sociais que 

propiciam a evidente divisão de classes no país. De acordo com Soares (2002, p. 13): 

“Ao contrário, os partidários dessa explicação defendem uma ‘superioridade’ do 

contexto cultural das classes dominantes, em confronto com a “pobreza cultural” do 

contexto em que vivem as classes dominadas”. Ou seja, as crianças das classes 

populares, além de economicamente pobres, eram também consideradas pobres 

culturalmente. 

Mas o termo carência cultural recebeu críticas por sua inadequação, como 

esclarece Soares (2002), visto que carente ou deficiente denota ausência, o que, para 

os antropólogos, é uma percepção equivocada, pois indica o não reconhecimento do 

pluralismo existente, isto é, “Negar a existência de cultura em determinado grupo é 

negar a existência do próprio grupo” (SOARES, 2002, p. 14). Logo, alguns estudiosos 

passaram a redimensionar as explicações sobre o fracasso e apontar que, na verdade, 
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existiam diferenças culturais e não carências culturais. Assim, a causa do fracasso 

estava também na escola que não se adequava ao aluno de baixa renda, mantendo a 

ênfase no grupo social privilegiado e legitimando uma única cultura em detrimento de 

uma outra, considerada subalterna.  

No rumo das críticas aos termos “carências” ou “deficiências”, Poppovic (1982, p. 

34) criaram o Programa Alfa que visava o ensino da leitura e era “dirigido com maior 

especificidade às crianças de baixa renda, frequentadores de escolas públicas, que 

constituem a clientela constante e praticamente exclusiva da seletividade escolar”. O 

programa se baseava na posição cognitiva, tendo em vista os estudos de Piaget que já 

começavam a possibilitar um processo reflexivo do ponto de vista da aprendizagem. 

Segundo Piaget (1975), o sujeito pensa e estabelece relações com os objetos que o 

cercam, construindo aprendizagens em suas vivências, longe da posição tradicional 

que considerava o aprendiz uma tábula rasa. Assim, o aprender é um processo, o 

conhecimento não é simplesmente algo a ser depositado. O Programa Alfa trazia, 

sobretudo, um novo panorama teórico que levou em consideração a ideologia da 

diferença e assumiu, como um dos princípios norteadores, considerar o meio em que 

vive o aluno. Apesar de criticarem a teoria do déficit e se apoiarem na ideia da 

diferença, da pobreza como forma de vida diferente, mantiveram, do mesmo modo, a 

ênfase nas classes sociais e na ideia de reparar as falhas daqueles que se 

encontravam marginalizados.  

Nesse percurso analítico, vimos, até então, três grandes explicações para o 

fracasso escolar no país, que buscavam diminuir as repetências e possibilitar o 

cumprimento do objetivo primordial desde a 1ª série, ou seja, ensinar as crianças a ler e 

escrever. Diante do percurso realizado, percebemos que, apesar dos avanços de uma 

teoria em detrimento de outra, nenhuma se afastou da concepção marginalizada 

construída sobre as classes populares, como expõe Kramer (1982). Tanto o modelo 

biológico, com base no desenvolvimento da maturidade, quanto o modelo da 

patologia social, que enfatiza a carência cultural, atribuindo ao meio social a culpa 

pelo insucesso, apresentam similaridades por dar ênfase a uma ausência ou algo 

inferior. Na primeira, a criança não tem a maturidade, na segunda, apresenta carência 

em decorrência do meio em que vive. Do mesmo modo, o modelo da diferença 
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cultural também se mantém preso à mesma base dos demais, pois, quando aponta as 

diferenças, reconhece um modelo padrão “correto”, considerado na escola.  

Enfim, apesar das explicações apontadas, o fracasso escolar continuou em 

evidência e as escolas não conseguiram resolver a situação, mesmo com os aparatos 

de testes, programas e compensações. Até a década de 70 perdurou, como expressa 

Mortatti (2006), a tradição no ensino da leitura e da escrita com foco no “como ensinar”, 

tendo em vista, ora a maturidade, ora o meio social. Nesse sentido, os métodos se 

mantiveram presentes e várias cartilhas foram publicadas a fim de oferecer a melhor 

forma no auxílio à redução do fracasso. Lourenço Filho, por exemplo, foi responsável 

pela cartilha “Upa! Cavalinho”, lançada em 1957 e bastante usada no País até 1970, 

ano de sua última edição. A cartilha, afirma Maciel (2002), corroborava com os estudos 

do psicólogo sobre as questões da maturidade e adotava o método eclético, porque, 

segundo Lourenço Filho, “[...] não emprega um processo rígido, sacrificando, em favor 

de noções puramente teóricas, a complexa atividade de aprender” (MACIEL, 2002, 

p.162).  

As tentativas de explicar e sanar o fracasso escolar tornaram evidentes o 

estereótipo da classe popular e as diferentes maneiras que potencializam sua exclusão, 

o que consolidou o abismo educacional que ainda vivenciamos no Brasil. Apesar da 

busca pela democratização, expressa na primeira lei de diretrizes e bases da educação 

em 1961, o fracasso se tornou mais explícito, comprovado pelos altos índices de 

repetência, como vimos anteriormente. 

O fracasso escolar das crianças, contudo, se solidificou como o fracasso da 

escola, que se deu devido ao uso dos referidos métodos de alfabetização, que 

desconsideravam o processo de aprendizagem da criança e criavam argumentos para 

culpá-la por isso. É nesse sentido que a pesquisa intitulada “Entrada na escola. Saída 

da escrita”, realizada por Castanheira (1991), no início da década de 90, nos ajuda a 

entender aspectos relevantes desconsiderados entre aqueles que faziam a escola. 

A pesquisa foi desenvolvida em um período em que a teoria da carência cultural 

ainda se fazia presente nas escolas e que os testes de prontidão eram usados para 

definir aqueles que já podiam iniciar a aprendizagem da leitura e da escrita. A autora 

buscou perceber a relação das crianças de classes populares com a escrita em dois 
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momentos, antes de entrarem na escola e após o seu ingresso. 

 

A tentativa seria de encontrar subsídios para melhor compreensão da situação 
de crianças que terminam por tornar-se incapazes de aprenderem a ler e 
escrever, apesar de apresentarem condições para isto, e de, inicialmente, 
mostrarem-se ávidas desse conhecimento (CASTANHEIRA, 1991, p. 5). 

 

Castanheira (1991, p. 47) almejou entender a relação das crianças com a escrita: 

“Por que querem aprender? O que já sabem? Como aprenderam? O que esperam 

aprender na escola? De que forma supõem que isso ocorrerá? Quais são as suas 

possibilidades efetivas de interação com a escrita?”. Desse modo, a referida autora 

realizou um estudo de caso em um bairro da periferia de Belo Horizonte, em que 

descreveu o lugar onde moravam as crianças, caracterizou a relação das crianças com 

a escrita antes de entrarem na instituição escolar e com a escrita na escola, em que 

buscou identificar quais as oportunidades criadas na escola para que o aprendizado 

pudesse acontecer. Castanheira (1991) realizou observações, fez entrevistas 

semiestruturada com as crianças, seus responsáveis e professoras, efetivou registros 

em diário de campo e fotografou os ambientes. O próprio percurso para ir ao bairro das 

crianças pesquisadas já revelava significativos dados.  

Para chegar aos sujeitos da pesquisa, a autora escolheu primeiramente a escola. 

Como queria investigar crianças de classe popular, ela optou por uma escola pública 

que atendia crianças de uma creche comunitária e, a partir de informações dadas pela 

escola, selecionou as crianças que seriam entrevistadas, tendo como critério a idade de 

7 anos e a frequência ou não na pré-escola, critério este que foi modificado porque a 

própria escola oferecia um mês de pré-escola, a fim de preparar os alunos para se 

inserir na alfabetização.  

A autora entrevistou 16 crianças e seus responsáveis em suas residências. Ao 

entrevistar as famílias procurou entender a relação da criança com o escrito, sobre o 

seu desejo de frequentar a escola, se eram feitas leituras para essa criança, se elas 

tinham acesso a livros ou cadernos. Durante as visitas às casas, ela levava papel, livros 

e lápis para as crianças, a fim de apreender como se relacionavam com a escrita. 

Quanto às entrevistas com as professoras ou direção, procurou perceber o que esses 

profissionais pensavam sobre os seus alunos, tendo em vista o modo em que os 



47 

 

avaliavam e o que era proposto a ser ensinado.  

Nesse sentido, Castanheira (1991) organizou o trabalho em duas partes: “Fora 

da escola, a escrita presente” e “Dentro da escola, a escrita ausente”. A pesquisa 

evidenciou o quanto a escrita se fazia presente na vida das crianças antes mesmo da 

entrada na escola e como a instituição escolar – no período em que se acreditava 

existir a “hora certa” para alfabetizar e que as cartilhas eram fortemente presentes e 

guiavam o fazer docente - não consideravam as experiências que essas crianças 

traziam de casa. Os dados da pesquisa revelaram que as crianças tinham 

oportunidades mais ricas de envolvimento com a escrita em suas casas, do que na 

escola, que, durante muitos momentos observados pela pesquisadora, desconsiderava 

as intervenções das crianças. Assim, ela percebeu que muitas crianças eram 

“preparadas” pelos seus familiares para a entrada na escola e recebiam apoios que 

contribuíram com o aprendizado. A autora enfatizou que a intervenção dos pais foi 

observada em todas as casas em que visitou. Ela nos revela o uso de cadernos pelas 

crianças antes de entrarem na escola, ou seja, elas são levadas a participarem de 

experiências escolares por momentos oportunizados pelos pais ou irmãos que já 

estudavam: 

 

É importante assinalar, enfim, que o sujeito que ensina em casa apresenta, 
àquele que se inicia, uma síntese particular dos conhecimentos da escrita que 
porventura tenha adquirido. Essa síntese, portanto, acaba por permitir a 
introdução de algumas crianças a aspectos da escrita e da própria alfabetização 
escolar, que seriam, do ponto de vista dessa instituição, metodologicamente 
prematuros (CASTANHEIRA, 1991, p. 102).  

 

Outro aspecto revelado pela pesquisa diz respeito aos perfis estereotipados 

criados pelos docentes e outros profissionais da escola. Castanheira (1991) identificou 

que as crianças eram vistas como inferiores, com sérios problemas familiares ou 

psicológicos. Tais problemas eram justificados porque as crianças eram pobres ou não 

conseguiam realizar as atividades de prontidão, isto é, as que identificavam a 

maturidade. Contudo, as investigações realizadas pela autora possibilitaram que ela 

verificasse o que as crianças já sabiam fazer e a relação que estabeleciam com o 

escrito, aspectos que se distanciavam da imagem formada pelas professoras, que 

decidiam quem estava pronto ou não para aprender a ler e escrever, com base no 
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resultado de teste do tipo: “saia para fora da sala/ entre para dentro da sala/ ande para 

frente/ande para trás” (CASTANHEIRA, 1991, p. 162), entre outros. Ela percebeu que, 

em muitas situações, as crianças se mostravam distraídas ao comando ou não 

compreendiam o enunciado, o que não significava que as mesmas não soubessem, por 

exemplo, fazer um círculo ao seu redor.  

Em suma, Castanheira (1991) revelou com os seus achados que as crianças já 

apresentavam relação constante com a escrita em suas práticas cotidianas e foram 

avaliadas negativamente pela escola, retardando o processo sistemático de 

alfabetização, tão esperado por elas antes de inserir-se no sistema escolar.  

A pesquisa confirmou que o fracasso de muitas crianças na escola relacionava-

se a um problema da escola. Segundo Soares (2002, p. 9): “[...] não há escola para 

todos, e a escola que existe é antes contra o povo que para o povo”. Isso porque de 

acordo a autora, tendo em vista o censo de 1980, apenas 64,7% da população entre 7 

a 14 anos estava matriculada no 1º grau, no referido ano”. Enquanto menos da metade 

das crianças matriculadas na 1ª série conseguiam passar para a 2ª série. Tratava-se de 

uma “rejeição, pela escola, das classes populares” (SOARES, 2002, p. 10). 

A partir dos anos 80 novas abordagens teóricas passaram a permear os debates 

educacionais e a repercutir nas perspectivas que norteavam o ensino da leitura e da 

escrita. As reflexões sobre o fracasso escolar nesse período, de acordo com Bahia 

(2002), passaram a ser pensadas à luz de teóricos da sociologia como Althusser, 

Bourdieu, etc., que, numa linha crítico-reprodutivista reconheciam o papel da escola 

como instituição de dominação cultural, responsável pela manutenção da ideologia 

dominante.  

Uma nova Constituição Federal se consolidou no país no ano de 1988, dando 

maior respaldo legal à educação: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 
o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
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instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; (BRASIL, 1988). 

 

O supracitado aparato legal dá destaque, de acordo com o referido trecho, ao 

direito de todos à Educação e ao dever do Estado e da família, a gratuidade do ensino 

e aos princípios de igualdade, liberdade e pluralismo de ideias. Na efervescência 

dessas reflexões sociais, outras áreas do conhecimento começaram também a 

contribuir com a educação e, mais especificamente, com o processo de ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

2.3 NOVAS CONCEPÇÕES: redirecionando olhares 

 

O ensino e aprendizagem da leitura e escrita são fortemente marcados, na 

década de 80, pelos estudos construtivistas da pesquisadora argentina Emília Ferreiro, 

responsáveis por uma radical mudança teórica sobre a alfabetização e a aprendizagem 

das crianças. Tais estudos tornaram sem sentido o movimento pela escolha do melhor 

método, por trazer o sujeito e seu processo de aprendizagem para o centro das 

reflexões. Contrária à perspectiva de transmissão de aprendizagem em que se 

pautavam os métodos de ensino, a pesquisadora, com base na perspectiva Piagetiana, 

enfatizou o processo de construção do conhecimento da criança diante do sistema de 

escrita, em que considerava que não eram os métodos que levavam à alfabetização, e 

sim, as crianças que, num movimento de construção e reconstrução gradual, refletem 

sobre a língua escrita. 

Nessa perspectiva, considera-se o sujeito cognoscente aquele que pensa 

ativamente nas diversas relações que estabelece socialmente, que interpreta e cria 

hipóteses.  

Ferreiro e Teberosky (1985) desenvolveram uma teoria a fim de explicar como se 

dava o aprendizado da escrita, e esclareceram o processo em que o aprendiz cria 

hipóteses durante a escrita, vivenciando um processo de construção do conhecimento, 

que se faz por meio das interações experimentadas e das relações estabelecidas com 

um saber já construído. Nessa concepção de aprendizagem, a perspectiva negativa do 

erro, em que o registro não convencional precisava ser eliminado, dá espaço para uma 
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visão do “erro” como elemento que representa avanços, a presença de letras num 

registro que antes era representado por desenhos revela um avanço, aponta que esse 

aprendiz já evoluiu em suas hipóteses. 

Amplamente disseminada no Brasil, a teoria da Psicogênese da Língua Escrita 

de Ferreiro e Teberosky (1985), pautada nas bases construtivistas, passou a compor o 

âmbito das discussões sobre alfabetização, representando uma mudança 

paradigmática de conceitos e rompendo, paulatinamente, com as concepções 

tradicionais de alfabetização, consolidadas pelos métodos de ensino. Segundo Mortatti 

(2006), se viveu um verdadeiro esforço em convencer os professores alfabetizadores 

sobre os novos conceitos, a partir de artigos, formações continuadas, livros, vídeos e 

outros meios.  

A reestruturação dos conceitos sobre alfabetização começou por desmontar as 

bases consolidadas pelo modelo tradicional de ensino, que acreditavam no aprendizado 

da leitura e da escrita por repetição e memorização de códigos. Os termos codificar e 

decodificar compunham o vocabulário dos alfabetizadores que, até então, se pautavam 

no antigo modelo. Nessa nova perspectiva, o aprendiz precisa compreender o Sistema 

de Escrita Alfabética (SEA), um sistema complexo que em nada se assemelha a um 

código e que ocorre processualmente, em que ele, aos poucos, compreende o porquê 

de duas grandes questões conceituais, como demonstra Ferreiro e Teberosky (1985), 

 

- o que a escrita representa/nota? (o que se nota/registra no papel tem a ver 
com a sequência de sons que formam os nomes dos objetos?) e 
- como a escrita cria representações/notações (cada letra substitui o quê? O 
significado ou ideia da palavra como um todo? Partes que pronunciamos como 
sílabas? Segmentos sonoros menores que a sílaba?). 

 

Na busca de responder às duas questões, o aprendiz vai internalizando 

convenções necessárias para se apropriar do SEA, convenções estas tão inerentes à 

nossa cultura letrada que dificulta nossa percepção de que não nascemos com esses 

saberes prontos e arrumados. Portanto, para se tornar alfabetizado, o estudante se 

apropria de propriedades como: escreve-se com letras que não podem ser inventadas, 

escreve-se da esquerda para a direita, as letras têm formato fixo e pequenas variações 

produzem mudanças em sua identidade, a ordem no interior da palavra não pode ser 
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mudada, dentre outras não menos significativas (MORAIS, 2012, p. 51). 

A teoria da psicogênese da escrita foca o percurso evolutivo e, tomando 

determinadas características, descreve as etapas vivenciadas pelos aprendizes no 

processo de apropriação da escrita. As etapas ou níveis de aprendizagem passaram a 

ser bastante utilizados pelos professores para diagnosticar os seus alunos. Os termos 

pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético permearam o cotidiano dos 

alfabetizadores que, gradativamente, começavam a identificar as dificuldades e 

avanços dos estudantes. 

Cada etapa, fase ou nível de aprendizagem sobre a escrita pressupõe a 

construção de um novo saber. Mesmo no nível mais elementar, o aprendiz conhece e 

faz uso de seus saberes para registrar algo de determinado modo. A pesquisa de 

Ferreiro, realizada com crianças, mostra claramente que, diante de questionamentos, 

elas são capazes de explicar suas ideias, refletir e reconstruir uma hipótese.  

Assim, na fase pré-silábica, o aprendiz ainda não se apropriou de todos os 

princípios ou propriedades do SEA, não realiza a relação som-grafia e muitas vezes 

desenha ou escreve com letras aleatórias ou usa números misturados com letras. 

Nessa fase, o estudante pode apresentar o realismo nominal, o que o leva a pensar que 

o registro escrito é a representação direta do objeto, ou seja, a palavra boi se escreve 

com muitas letras, formiga com poucas e pequenas letras. Geralmente, acreditam que 

só se escreve nomes de objetos, sentimentos e ações não são compreendidos como 

algo que possa ser registrado. Trata-se de uma fase inicial, mas, como afirma Morais 

(2012), “há muita vida” e muito trabalho cognitivo nessa etapa. O fato do aprendiz fazer 

apenas garatuja, por exemplo, não significa que não há um processo de reflexão, 

apenas mostra o quanto ele ainda precisa desenvolver e que caminhos e desafios o 

professor pode propor.  

A etapa silábica é dividida em dois momentos e se desenvolve a partir da 

apropriação de alguns princípios da língua, sendo a etapa em que o aprendiz percebe a 

pauta sonora, entende que o que se escreve tem relação com a fala. O primeiro 

momento dessa fase é o silábico quantitativo, quando o estudante usa uma letra para 

cada sílaba da palavra, realiza a identificação da pauta-sonora, mas ainda não faz a 

devida relação som-grafia, como por exemplo, P B O para registrar a palavra boneca. 
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Já no momento silábico qualitativo, o aprendiz é capaz de estabelecer a devida relação 

som-grafia, identificando letras correspondentes à palavra, como no caso, O E A para 

escrever a mesma palavra.  

A etapa seguinte, descrita por Ferreiro e Teberosky (1985) como silábica-

alfabética, é um período de transição em que o aprendiz, ora usa uma letra para cada 

sílaba, ora faz uso de outros fonemas que identificou, correspondentes às palavras. 

Passa a notar que, além de uma letra para representar a sílaba, é necessário alguma 

outra que complementa o som. Desse modo, acrescenta letras que nem sempre 

correspondem à palavra, mas que aponta um avanço nas suas hipóteses de escrita. 

Exemplo: O FE GA para escrever boneca. 

Correspondente à última hipótese de escrita, a etapa alfabética corresponde ao 

momento em que o aprendiz já compreendeu a lógica do sistema e se mostra capaz de 

escrever as palavras do nosso vocabulário. Algumas trocas podem acontecer e irão 

continuar acontecendo por algum tempo, mas não significa que o aluno não esteja 

alfabetizado. Desse momento em diante, as questões ortográficas precisarão ser 

efetivamente estudadas para que o aprendiz consolide o aprendizado construído. 

A inovação gerada pela Psicogênese da língua escrita, foi bastante difundida e, 

segundo Morais (2012), passou a fundamentar os documentos do MEC, dentre eles, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). E foi responsável por um momento, de 

acordo com Mortatti (2006), chamado de “desmetodização da alfabetização”, que 

representou uma desastrosa interpretação a respeito das novas teorias, acreditando-se, 

assim, diante das perspectivas construtivistas, que a aprendizagem ocorreria 

independente do ensino, o que causou descompassos nas práticas docentes de 

alfabetização, que, por vezes, se acomodaram na ilusão do “deixar fazer”, como se 

naturalmente a criança se apropriasse do complexo sistema de escrita. 

Morais (2012) afirma que a teoria da psicogênese passou a ser confundida com 

uma metodologia de ensino. Era comum estudar os níveis de escrita sem uma reflexão 

sobre o que se deveria fazer conhecendo o perfil dos alunos nessa fase da 

escolarização, ou seja, sem uma “didática da alfabetização”. Outro problema foi o 

descaso dado à importantes atividades que auxiliavam no processo de aprendizagem 

da escrita, como por exemplo, o registro das palavras e a sua legibilidade, tarefa que 
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precisaria ser trabalhada de forma sistemática. Assim, apesar da reconhecida 

contribuição da teoria da psicogênese, o fracasso na alfabetização continuou presente, 

os professores não alteraram efetivamente suas práticas cotidianas de ensino. 

Paralelamente às inovações trazidas pela psicologia, outro estudo significativo 

para o processo de alfabetização também entra em cena no Brasil, ainda na década de 

80. O fenômeno já vinha sendo estudado nos Estados Unidos desde o período da 

primeira guerra mundial (1914-1918) quando, conforme Chartier (2002), percebe-se que 

vários soldados americanos não conseguiam executar ordens transmitidas por escrito, 

ou seja, apesar de saberem ler e escrever, os soldados não sabiam fazer o uso da 

tecnologia escrita. O termo literacy, então, passa a compor os debates daquele período. 

Em 1978, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) (re)conceitua o significado de alfabetização, afirmando ser alfabetizado o 

indivíduo capaz de ler e escrever para realizar atividades cotidianas do meio em que se 

insere. Tal mudança de definição expõe justamente a necessidade de fazer uso das 

habilidades da leitura e da escrita na vida prática. É importante frisar que, nesse 

período, o fracasso escolar ainda se mantinha forte e a alfabetização não conseguia 

cumprir o seu papel, conforme expomos anteriormente, o que levou muitos estudantes 

a compor os índices de analfabetismo funcional, isto é, saber ler e escrever, mas não 

fazer uso adequado dessa habilidade diante das práticas diárias que envolvem a leitura 

e a escrita. Bahia (2002) enfatiza que nessa época, os índices de evasão e repetência 

no Estado de São Paulo era, em média, de 47% nas primeiras séries do antigo primeiro 

grau.  

No Brasil, é o termo letramento que inaugura um olhar mais amplo sobre a 

aprendizagem da leitura e da escrita, que vai propiciar novos caminhos em relação ao 

pensar sobre a alfabetização. Ensinar apenas a habilidade de decodificar e codificar 

não garante um exercício ativo no mundo letrado em que vivemos, como também, não 

podemos dizer, por exemplo, que as crianças que chegam à sala de aula nos primeiros 

anos de escolarização estão desprovidas de conhecimento, até porque, como expressa 

Tfouni (2010, p. 24): “[...] não existe, nas sociedades modernas, o letramento “grau 

zero” que equivaleria ao “iletramento”. Pelo contrário, elas sabem bastante! Podem 

ainda não ter se apropriado do SEA, compreender seus princípios e a sua lógica, 
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mas,sem dúvida, vivem em mundo permeado por letras e, de algum modo, se 

relacionam com estas. Letramento é, portanto, segundo Soares (2002, p. 44): “[...] o 

estado ou condição de quem se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de 

leitura e escrita”. A autora ainda complementa: “[...], refere-se a uma multiplicidade de 

habilidades de leitura e escrita, que devem ser aplicadas à variedade de materiais de 

leitura e escrita, [...]” (SOARES, 2002, p. 112). É, também, segundo Kleiman (1995, p. 

19): “[...]um conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico 

e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”. 

Novos estudos do letramento se consolidaram na década de 1990, segundo 

Terra (2013), com a finalidade de ampliar as reflexões sobre a prática, apontando 

princípios e pressupostos teóricos necessários para compreendê-lo. Nesse sentido, o 

letramento é compreendido como uma prática sociocultural. Dois importantes conceitos 

ampliaram a compreensão acerca desse fenômeno, os eventos e as práticas de 

letramento. A antropóloga Shirley Heath (2001 apud TERRA, 2013) definiu o termo 

evento de letramento, que vem a ser tudo que observamos que as pessoas fazem 

quando se envolvem em atividades de leitura e escrita. Desse modo, é possível 

observar os eventos de letramento, analisando como ocorreu determinada leitura ou 

escrita, onde ocorreu, etc. Enquanto as práticas de letramento demandam 

observações mais detalhadas, que envolvem aspectos sobre práticas sociais e 

concepções da escrita e leitura de um determinado grupo. 

Os estudos acerca da alfabetização e do letramento demandavam mudanças no 

processo de ensino e aprendizagem. Os professores careciam de formação continuada 

para dar conta das especificidades dos alunos, pois o rompimento com a visão 

tradicional desmontou toda a estrutura da prática docente. O planejamento passou a 

ser elemento essencial da prática, a avaliação não mais era instrumento de medida, 

usada simplesmente para aprovar ou reprovar o aluno, é importante identificar suas 

dificuldades e avanços e, quando necessário, retomar o conteúdo. Dessa forma, foi se 

configurando lentamente o cenário escolar e as novas práticas de ensino. 

No entanto, diante das contínuas mudanças e dessas novas concepções, o 

fracasso na alfabetização ainda permanecia. Segundo Soares (2004), 

progressivamente o processo de alfabetização passou a perder a sua especificidade. 
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Se antes o fracasso escolar na alfabetização se dava pela excessiva automatização 

dos métodos, ou como afirmou a referida autora, “excessiva especificidade”. No cenário 

das mudanças, o fracasso se deu justamente pelo contrário, pela ausência dessa 

especificidade. Vive-se, desse modo, um fenômeno que ela nomeou de “desinvenção 

da alfabetização”, que se desestrutura justamente frente às transformações 

significativas sobre o ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. 

Essa “desinvenção”, de acordo com Soares (2004), pode ter sido causada por 

vários fatores, dentre eles: a reorganização do tempo escolar, resultado da 

implementação do sistema de ciclos7, um novo modo de organizar a Educação Básica; 

e a mudança de paradigmas teóricos, do Behaveorista para o Cognitivista, no campo da 

alfabetização para a Psicogênese da língua escrita, conforme já explanamos 

anteriormente. 

Soares (2004) esclarece que apesar na contribuição dada pela Psicogênese, tal 

teoria levou muitos alfabetizadores à equívocos no processo de ensino e 

aprendizagem. Por exemplo: 

 

[...] dirigindo-se o foco para o processo de construção do sistema de escrita 
pela criança, passou-se a subestimar a natureza do objeto de conhecimento em 
construção, que é, fundamentalmente, um objeto linguístico constituído, quer se 
considere o sistema alfabético quer o sistema ortográfico, de relações 
convencionais e frequentemente arbitrárias entre fonemas e grafemas 
(SOARES, 2004, p. 11). 

 

Outro grande equívoco, de acordo com a autora, foi a incompatibilidade dos 

métodos diante do novo paradigma, considerados uma causa do fracasso, o termo 

método ganhou uma carga negativa e qualquer atividade que pudesse parecer 

tradicional, referente aos antigos métodos de alfabetização eram vistas como problema, 

como se só pudessem existir os métodos sintéticos e analíticos. Soares (2004) 

esclarece que, nesse sentido, os métodos tradicionais que não apresentavam teorias, 

foram substituídos por uma teoria sem método. 
 

 

 

                                                 
7 A organização escolar por ciclo substitui a estrutura de séria, limitada pela idade e ano escolar. O ciclo 

pressupõe uma maior flexibilidade, assegurando à criança períodos mais longos de aprendizagem, que 
não apenas um ano. Para maiores detalhes sobre a temática, ver Miranda (2009). 
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A concepção de letramento também foi responsável por mais um equívoco. 

Conforme a autora, consolidou-se a crença que a criança se alfabetiza apenas 

convivendo permanentemente com os gêneros textuais que circulam no âmbito social, 

relegando o processo mais específico de reflexão acerca do SEA. A alfabetização 

passou a se limitar ao processo de letramento, o que contribuiu para potencializar a 

perda de sua especificidade.  

Vale ressaltar que os livros didáticos, substitutos das antigas cartilhas8, por sua 

vez, passaram a trazer imensos textos e atividades de interpretação, considerando as 

novas concepções de alfabetização e de letramento. Os livros desconsideravam 

atividades propriamente destinadas à apropriação do SEA, devido a certo receio dos 

autores desses materiais em recair em proposições criticadas, pertencentes ao ensino 

tradicional. As atividades de compreensão traziam em seu bojo os resquícios das 

antigas atividades de repetição e cópia. Esses livros terminavam por não possibilitar a 

aproximação com a diversidade de gêneros textuais, desconsiderando também 

aspectos fundamentais para se entender a funcionalidade de cada gênero, como o 

respeito ao seu suporte e finalidade na prática cotidiana. 

Em meados da década de 90, com a criação do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD)9, os livros começaram a passar por revisões e cumprir rigorosos 

critérios objetivando potencializar a perspectiva da alfabetização e do letramento. O 

Programa, a cada novo período de avaliação, se aprimorou no intuito de permitir que os 

livros pudessem realmente lançar propostas coerentes tendo em vista o processo de 

alfabetização e letramento. 

Vemos, portanto, que apesar da contribuição das novas concepções que 

passaram a compor o cenário da alfabetização no Brasil, o fracasso escolar se 

manteve. Nesse contexto, vive-se continuamente até os dias atuais uma busca em 
 

                                                 
8 De acordo com Albuquerque e Coutinho (2006), as cartilhas começaram a ser acusadas de cometer 

erros conceituais e apresentar tom de preconceito e estereótipos, o que levou ao surgimento dos novos 
manuais didáticos, mesmo inicialmente não satisfatórios, tendo em vista o novo contexto e as novas 
concepções que se instalavam.  

9 O PNLD foi criado com intuito de subsidiar os professores, disponibilizando às escolas públicas livros 
avaliados e devidamente coerentes com as concepções atuais de ensino e aprendizagem. O Programa 
avalia livros a cada triênio, dispondo um guia com as referências avaliadas e aprovadas, possibilitando 
que cada escola escolha os livros que julgar pertinente. Em 2016 as escolas receberam os novos livros, 
tendo em vista o guia lançado mais recentemente, referente ao PNLD 2016.  
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“reiventar” a alfabetização, usando o termo posto por Soares (2004), na tentativa de 

sanar o persistente quadro do fracasso escolar no início da escolarização. A referida 

autora salienta: 

 

Em síntese, o que se propõe é, em primeiro lugar, a necessidade de 
reconhecimento da especificidade da alfabetização, entendida como processo 
de aquisição e apropriação do sistema da escrita alfabético e ortográfico; em 
segundo lugar, e como decorrência, a importância de que a alfabetização se 
desenvolva num contexto de letramento [...]; em terceiro lugar, o 
reconhecimento de que tanto a alfabetização quanto o letramento têm 
diferentes dimensões, ou facetas, a natureza de cada uma delas demanda uma 
metodologia diferente, de modo que a aprendizagem inicial da língua escrita 
exige múltiplas metodologias, [...]; em quarto lugar a necessidade de rever e 
reformular a formação de professores das séries iniciais do ensino fundamental, 
de modo a torná-los capazes de enfrentar o grave e reiterado fracasso escolar 
na aprendizagem inicial da língua escrita nas escolas brasileiras (SOARES, 
2006, p. 16). 

 

2.4 REPENSANDO A ALFABETIZAÇÃO: alfabetizar letrando 

 

Cabe à escola mediar o processo de construção de hipóteses da escrita e ajudar 

o aluno a aprender as habilidades de leitura e escrita, como também, saber usá-las nas 

situações práticas do cotidiano. Desse modo, é importante alfabetizar letrando, porque: 

 

Ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e escrever: 
aprender a ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em 
língua escrita e de decodificar a língua escrita; apropriar-se da escrita é tornar a 
escrita ‘própria’, ou seja, é assumi-la como sua ‘propriedade’ (SOARES, 2002, 
p. 39). 

 

Chartier, Clesse e Hébrard (1996) afirmam que uma das primeiras tarefas 

escolares é inserir a criança em um ambiente pautado na cultura escrita e que 

considere conhecimentos construídos em outros espaços. Conhecimentos 

fundamentais para se iniciar o processo de alfabetização escolar. Assim, ensinar 

fazendo uso dos textos reais, ou seja, da diversidade de gêneros textuais, se tornou 

parte desse processo: 

 

[...] as crianças e adultos que não dominam ainda o sistema de escrita podem, 
por exemplo, fazer inferências em um texto escrito de diversas maneiras. Na 
leitura de um rótulo, por exemplo, esses alunos tentam interpretar o escrito pela 
cor, pela identificação das letras ou por seu formato; pelo reconhecimento da 
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palavra, porque a marca lhe é conhecida, pela imagem, etc. São, portanto, 
estratégias que são colocadas em jogo por alunos não alfabetizados. Tais 
estratégias devem ser levadas em consideração na organização do ensino para 
que eles venham a ser leitores e escritores capazes de interagir mediante o 
texto escrito (SILVA, 2005, p. 137). 

 

Contudo, as mudanças no cotidiano das salas de aula de alfabetização ocorrem 

gradativamente e continuam sendo reformuladas, revistas e reestruturadas diante de 

um contínuo processo de apropriação, por parte dos professores, das concepções de 

alfabetização e letramento. Afinal, as efetivas mudanças não acontecem ao mesmo 

tempo em que as teorias lançam novos redirecionamentos. As mudanças nas práticas 

docentes exigem uma reestruturação de aprendizagens e metodologias.  

Albuquerque, Morais e Ferreira (2008), em uma pesquisa sobre as práticas 

cotidianas de alfabetização, realizada em escolas da rede pública do Recife, 

evidenciaram práticas diversas nas salas de alfabetização, mas apontaram que poucas 

professoras realizavam, no período da pesquisa, um trabalho sistemático em relação ao 

sistema de escrita, alertando para urgência em tecer reflexões acerca do processo de 

ensino e aprendizagem da leitura e escrita. Desse modo, os textos dos variados 

gêneros se tornaram prioridade nas salas de alfabetização, tendo em vista a 

necessidade da “imersão na cultura escrita”. Os autores evidenciaram, ainda, tentativas 

de adaptar as propostas de letramento tendo como apoio os antigos métodos de 

alfabetização: 

 

Podemos então dizer que ela trabalhava um “método cartilhado sem cartilha”, 
ou seja, não ensinava BA-BE-BI-BO-BU, mas utilizava a apresentação de textos 
para levar os alunos a memorizar letras ou sílabas soltas. Isso parece ser uma 
recriação da professora a partir das novas orientações sobre alfabetização e 
letramento, já que, para alfabetizar na perspectiva do letramento, se orienta a 
trabalhar com diversos gêneros textuais. Assim, a professora parecia 
desenvolver uma prática tradicional com uma nova roupagem 
(ALBUQUERQUE, MORAIS; FERREIRA, 2008, p. 259).  

 

A nova roupagem na prática tradicional, expressa pelos referidos autores, 

mostrou o quanto os professores ainda não sabiam bem como fazer a alfabetização, e 

demandavam ações formativas mais pontuais e contínuas. Albuquerque, Morais e 

Ferreira (2008), expõem que muitos docentes acreditavam que os novos materiais eram 

muito avançados e, apesar de reconhecerem a qualidade dos diversos textos, 
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explicitavam a ausência de atividades que, de fato, levassem à reflexão do SEA. 

Outras pesquisas também foram apresentando o novo cenário do ensino da 

leitura e da escrita, como a de Barbosa e Souza (2006), que trouxeram falas de 

professoras que fizeram críticas aos métodos de ensino com os quais foram 

alfabetizadas e, nesse diálogo com o passado, puderam refletir sobre as concepções 

atuais. Na mesma direção, Souza, Leite e Albuquerque (2006) expuseram experiências 

exitosas de um grupo de professores que participaram de um curso de extensão 

realizado pelo Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL)10, enfatizando 

como esses professores, a partir de suas atuações, demonstraram compreender as 

práticas de leitura pertinentes e necessárias para se desenvolverem em sala de aula. 

Tais professores se mostram apropriados do discurso do letramento e das ações que 

propiciam alfabetizar letrando. As autoras trazem um depoimento que revela a presença 

coerente de uma concepção inovadora de alfabetização:  

 

Alfabetizar letrando é tornar o aluno um leitor ativo, que interage com o material 
escrito, critica, seleciona o que deseja ler, já que tudo que é lido deve ter um 
objetivo, desde extrair informações a levar o aluno ao prazer de ler(Mônica 
Lemos Newton, professora do 2º ano do 1º ciclo da Escola Municipal Nossa 
Senhora dos Prazeres) (SOUZA, LEITE; ALBUQUERQUE, 2006, p. 36). 

 

Estudos como estes revelam os novos caminhos da educação e do ensino da 

leitura e da escrita. Documentos oficiais, programas e projetos, continuamente, tem 

repensado e restruturado as propostas de alfabetização. Inúmeras mudanças nos 

vários aspectos que compõem a educação têm culminado em um novo olhar para o 

ensino da língua, para o aluno, para o professor e suas práticas.  

Diante desse contexto de contínuas mudanças teóricas e práticas, o recente Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), lançado no ano de 2013, 

inaugurou um significativo momento e trouxe a alfabetização para o centro dos debates 

educacionais. Na busca de desenvolver um sistemático trabalho pedagógico de 

formação continuada aos professores, lançou um plano de formação com base em uma 

                                                 
10 O CEEL é um núcleo de pesquisa e extensão universitária da Universidade Federal de Pernambuco. 

Criado em 2004, o núcleo desenvolve diversas atividades tendo como foco as escolas públicas, que 
visam o desenvolvimento da Educação Básica e mais precisamente, tendo em vista o ensino da 
língua. A equipe do núcleo é formada por professores e alunos da pós-graduação e graduação da 
UFPE, bem como de outras universidades. 
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rica coleção de materiais de apoio, permeados por relatos de experiências docentes e 

debates teóricos, produzidos diretamente para esse fim. Materiais trabalhados desde o 

ano de 2013, com os professores do 1º ao 3º ano do ciclo de alfabetização de todo o 

Brasil. Além de trazer aos professores um currículo próprio, chamando atenção aos 

direitos de aprendizagens das crianças em cada ano, bem como, quando estes 

devem ser iniciados, aprofundados e consolidados. As inovações do Pacto e o trabalho 

pedagógico desenvolvido ao longo desses últimos anos, com encontros de estudo, 

marcam o contexto da alfabetização do país.  

 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um acordo formal 
assumido pelo Governo Federal, estados, municípios e entidades para firmar o 
compromisso de alfabetizar crianças até, no máximo, 8 anos de idade, ao final 
do ciclo de alfabetização (BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de 
Apoio à Gestão Educacional, 2012, p. 5). 

 

Assim, busca-se transformar o quadro de insucesso no ciclo da alfabetização, 

diminuir os índices do analfabetismo e possibilitar uma educação com qualidade e para 

todos.  

E o fracasso na alfabetização? Foi sanado? Imersos no século XXI, vivenciamos 

a diminuição nos índices de fracasso nos anos iniciais, mas os dados mais recentes 

ainda retratam um quadro negativo. A ANA, instituído em 2012, com o objetivo de 

avaliar os estudantes do 3º ano do ensino fundamental, apresentou dados 

preocupantes, como expressa a reportagem abaixo: 
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Imagem 3 – Reportagem sobre dados da ANA 2014 

 

Fonte:Yamamoto (2015) 

 

Percebemos que mesmo no auge das mais variadas transformações e avanços, 

o fracasso ainda representa um problema na sociedade brasileira, predominantemente, 

entre as camadas populares, o que, de certo modo, acaba criando uma situação de 

normalidade presente nos discursos da sociedade, que culpabiliza a situação 

econômica das pessoas, consolidando o discurso da carência cultural. É certo que o 

ambiente desfavorável, com ausência de uma organização e práticas leitoras, podem 

dificultar a aprendizagem, conforme Lahire (2004b), porém, se as dificuldades se 

ampliam quando consideramos a distância que a escola assume em relação às 

pessoas que atende. Há uma nítida distância entre a língua escolar e a língua dos 

alunos pertencentes às camadas populares, como expressa Soares (2007), é como se 

a escola desconsiderasse as especificidades dos participantes daquele espaço e, 

apesar de tantas mudanças teóricas,as desigualdades em sala de aula ainda se fazem 
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presente. Trata-se de um modelo padrão que reifica as práticas vivenciadas pela elite. 

Nos parece, inclusive, que as mudanças foram inexpressivas, quando os discursos 

utilizam essa visão limitada e egocêntrica de delinear as falhas do país, falhas essas 

que são consequências de uma sociedade com claras divisões sociais, que marginaliza 

os desfavorecidos.  

O discurso que circula entre os profissionais da educação e ainda permeia o 

senso comum, é que a família da classe popular não oferece subsídios para que a 

aprendizagem da leitura e escrita se consolide e, na tentativa de justificar a situação de 

fracasso que ainda permanece, a escola se apropria de discursos antigos, como o da 

deficiência cultural. É justamente sobre esse discurso tão presente entre os que fazem 

a educação, que nos deteremos na seção seguinte. 
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3 FAMÍLIA, ESCOLA E APRENDIZAGEM – O COTIDIANO E O INVESTIMENTO DA 

ESCOLA E ESFORÇO DA FAMÍLIA NA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS 

 

A educação existe onde não há a escola e por toda parte podem haver redes e 
estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra, onde 
ainda não foi sequer criada a sombra de algum modelo de ensino formal e 
centralizado. Porque a educação aprende com o homem a continuar o trabalho 
da vida (BRANDÃO, 1984, p. 13). 

 

Na presente seção, buscaremos refletir sobre as questões que envolvem a 

família, a escola e o processo de aprendizagem, a fim de nos aprofundarmos no 

contexto do objeto desta pesquisa. Desse modo, iniciaremos expondo aspectos 

pertinentes sobre a família e os discursos que circulam, socialmente, sobre a sua 

participação no processo de aprendizagem, tomando como base autores que 

desenvolveram e desenvolvem estudos de suma importância sobre a relação família e 

escola, como Ana Matias Diogo, com pesquisas realizadas em Portugal, e Maria Alice 

Nogueira, com pesquisas diversas no Brasil. 

Posteriormente, daremos ênfase aos usos socais da leitura e da escrita, em que 

tomamos como base para o desenvolvimento do presente estudo, Lahire (2004b), 

bastante significativo, tendo em vista as considerações tecidas em suas obras, dentre 

elas, “Sucesso escolar nos meios populares: as razões do improvável”, resultado de 

investigações realizadas na França, e Batista e Carvalho-Silva (2013) que, mais 

recentemente, apresentou um estudo importante para entendermos a participação das 

famílias nos meios populares do Brasil. 

 

3.1 A FAMÍLIA E A RELAÇÃO COM O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

O envolvimento da família com os assuntos escolares costuma ser relegado por 

não suprir satisfatoriamente os propósitos da escola e, assim, se mantém presente o 

mito da omissão parental, expresso por Lahire (2004b) e também verificado por 

Batista-Carvalho e Silva (2013) e Diogo (2010). Geralmente, profissionais da Educação 

formal reclamam a ausência familiar nas reuniões, a falta de acompanhamento das 

tarefas, dentre outras, mas, há pouco conhecimento dos mesmos, por exemplo, acerca 
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do que as famílias fazem para manter o seu filho presente na escola. Nesse sentido, 

consolidam-se os intermináveis discursos de que as famílias de classes populares só 

mandam para escola por causa do bolsa família11, que elas não têm menor interesse, 

dentre tantas outras críticas.  

 

Diferentes investigações, internacionais e nacionais, demonstram, desde 
os anos 1990, que a ‘omissão’ ou ‘indiferença’ dos pais das camadas 
populares em relação à escola é um mito. Segundo essas investigações, 
de fato, os agentes escolares, sobretudo os professores, enfrentam reais 
dificuldades com a ampliação do acesso e com o ingresso de crianças 
das camadas populares na escola, pois estão, em geral, despreparados 
para lidar com esse público. Uma das formas de interpretar essas 
dificuldades é atribuí-las às crianças mesmas e a suas famílias: por um 
lado, elas teriam deficiências cognitivas e linguísticas; por outro – e é o 
que nos interessa particularmente aqui – seus pais seriam 
desinteressados ou omissos em relação à escola, bem como adotariam 
estilos educativos limitados, que necessitariam ser enriquecidos a fim de 
assegurar um percurso escolar bem-sucedido (BATISTA; CARVALHO-
SILVA, 2013, p. 14). 

 

É importante diferenciar o envolvimento da família na aprendizagem da criança - 

que efetiva-se de diversas formas, não necessariamente escolares - do envolvimento 

com a escolaridade, ou seja, com a realização das tarefas, participação nas reuniões 

etc., mais relevantes para escola. As diferenciações, por vezes realizadas pelas 

famílias, denotam posturas responsáveis e discernimentos indispensáveis para o 

processo de aprendizagem. São os chamados pais responsáveis, como bem expressou 

Diogo (2010, p. 65): “são essencialmente os que comparecem na escola e não se 

intrometem no território pedagógico do professor”.  

Primeira instância de aprendizagem, a família constitui-se como sendo o principal 

contexto socializador, com dinâmica própria e caracterizada no mundo contemporâneo 

por variadas composições. Tal instância é influenciada pelo desenvolvimento 

econômico, político e social (FACO; MEL CHIORI, 2009).  

 

 

                                                 
11 O Bolsa Família é um Programa do Governo Federal, gerido pelo Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à fome. O Programa visa atender famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, 
buscando potencializar o acesso dessas famílias à educação e à saúde. As famílias atendidas recebem 
benefícios de acordo com a renda mensal e número de pessoas que compõem à família. Ver site do 
Ministério de Desenvolvimento Social (2015). 
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[...] a família é um complexo sistema de organização, com crenças, valores e 
práticas desenvolvidas ligadas diretamente às transformações da sociedade, 
em busca da melhor adaptação possível para a sobrevivência de seus 
membros e da instituição como um todo (MINUCHIN, 1985, 1988 apud FACO; 
MELCHIORI, 2009, p. 122). 

 

Nesse sentido, cada família mesmo representando uma instituição objetivamente 

definida, apresenta suas peculiaridades, conforme esclarecem os referidos autores, 

permeada por aspectos que as diferenciam.  

Nogueira (2011) elucida, contudo, que as particularidades das famílias não eram 

consideradas nas pesquisas da sociologia da educação nas décadas de 1950 e 1960, 

baseadas em análises macrossociológicas que resultavam em generalizações. Os 

estudos limitavam as famílias às variáveis de renda, grau de instrução, quantidade de 

filhos etc. Deste modo, as diferenças socioculturais explicavam as desigualdades e as 

famílias de baixa renda tendiam a serem consideradas as menos capazes no processo 

de aprendizagem. A dinâmica interna da família não era relevante e, com base na teoria 

da reprodução, nos anos de 1970, e a importância atribuída ao capital cultural 

postulada por Bordieu (2004), as referidas variáveis indicavam os grupos familiares que 

obtinham êxito escolar. Afinal, a própria escola reproduz os hábitos e anseios da elite.  

É a partir dos anos de 1980 que se inicia uma mudança no olhar sociológico da 

educação, ou seja, gradualmente começa a se deslocar para uma análise de aspectos 

antes não considerados, como a sala de aula, o ensino e a família, rompendo com o 

modo clássico da “sociologia da escolarização”12 (NOGUEIRA, 2011). 

Embora já tenha algum tempo em que essa mudança de perspectiva sociológica 

vem ocorrendo, ainda é comum referir-se à família como essencial para o sucesso 

escolar do aluno, conforme enfatiza Diogo (2010), ou mesmo, por serem as 

responsáveis pela não aprendizagem e pelo quadro de fracasso. Assim, alguns 

consensos se consolidaram socialmente, como por exemplo, que, quanto maior a 

relação da família com a escola, maior a possibilidade de sucesso, e que o não 

envolvimento dos pais é uma das origens dos problemas escolares, de acordo com a  
 

                                                 
12 Nogueira (2011) enfatiza a transição da “sociologia da escolarização” para a “sociologia das 

escolaridades”, tendo em vista que a visão clássica dava ênfase às desigualdades tendo como 
parâmetros estudos macrossociológicos, relegando aspectos particulares, que diferenciam 
internamente aqueles que pertencem à mesma classe social, por exemplo. 
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referida autora, que tece significativas reflexões acerca dessas críticas.  

Diogo (2010) expõe, primeiramente, a crítica ao funcionamento das famílias. 

Afinal, é recorrente as queixas de professores que criticam a ausência dos pais no 

envolvimento com as questões escolares do filho, geralmente seguidos de um tom 

nostálgico sobre o passado ideal, em que a educação parecia ocorrer com a efetiva 

participação familiar, o que não é verdade. 

 

Curiosamente, a análise das estruturas familiares do passado revela que essas 
se caracterizavam por uma elevada instabilidade, sendo muito frequentes as 
rupturas conjugais e as famílias reconstituídas, devido às elevadas taxas de 
mortalidade até o século XIX, levando Saraceno e Naldini (2003, p. 43) a 
afirmar que ‘a família do passado parece ser muito mais instável e sujeita a 
desagregação, de facto se não em princípio, do que a família contemporânea’ 
(DIOGO, 2010, p. 75). 

 

Portanto, é infundado recorrer a um passado em que as famílias apresentavam 

muito mais dificuldades em relacionar-se com a escola ou mesmo manter o filho nela. 

Estes aspectos mudaram, consideravelmente, conforme a autora citada, tendo em vista 

um novo lugar ocupado pela escola na sociedade, levando as famílias a reconhecerem 

a importância da educação e da instituição escolar. A escola altera, de acordo com a 

autora, a vida cotidiana, com seus horários e atividades que, paulatinamente, 

reestruturam a rotina familiar.  

 

A investigação sobre as práticas educativas das famílias tem mostrado uma 
tendência para os pais de hoje pretenderem formar filhos autônomos e 
responsáveis, a quem explicam, em vez de imporem, ou seja, privilegiando a 
negociação e a sedução, ao invés do controle, denotando uma evolução 
histórica no modo de socialização familiar (KELLERHALS; MONTANDON, 1991 
apud DIOGO, 2012, p. 76). 

 

Outra crítica exposta por Diogo (2010) diz respeito às desigualdades na relação 

escola e família, bem apoiadas nas pesquisas de cunho macrossocial. Considera-se as 

famílias dos meios populares menos envolvidas ou mesmo desinteressadas pelas 

aprendizagens dos filhos, o que não é verdade. Ao apontar questões como estas, 

generaliza-se de forma abusiva o envolvimento das famílias com a educação de seus 

filhos. “[...], é abusivo falar em demissão parental, na medida em que demissão implica 

uma opção deliberadamente tomada que na realidade não acontece” (DIOGO, 2010, p. 
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80). Desse modo, a percepção sobre a contribuição da família na aprendizagem acaba 

se restringindo ao apoio ou não nas atividades escolares. 

A referida autora esclarece, ainda, que muitas vezes as famílias não apoiam 

diretamente, mas investem pagando alguém que acompanhe os trabalhos escolares. 

Tais investimentos, contudo, costumam receber críticas se não correspondem ao 

esperado pelo professor, se a tarefa não é realizada corretamente, como ilustra a 

autora diante de dados de uma pesquisa que realizou: “A mesma mãe confessava: “o 

pai lê as palavras e ela decora [...] e quando chega à escola esquece tudo. É o que a 

professora diz: Mas o seu marido é que é o culpado disso. Facilita demais” (DIOGO, 

2010, p. 82). 

Vimos como a atenção e envolvimento da família não considerado, ou seja, não 

atende aos requisitos demandados pela escola. 

Não se pode afirmar que o envolvimento da família acarretará numa relação 

causa-efeito, que irá culminar no sucesso escolar, conforme expressa a autora 

supracitada. Isso porque é a escola a responsável pelo ensino sistemático, são os 

professores os profissionais formados para lecionar e são os estudantes, as pessoas 

que desempenham o “ofício de aluno”13.  

Corroborando com as reflexões realizadas até o momento, Meirieu (1998, p. 14), 

esclarece que não se pode deixar o sucesso sobre a sorte de vida de cada criança. 

Assim, o professor “[...] não apontará, sistematicamente, a falta de trabalho em casa, 

mas terá, pelo contrário, que se esforçar para disponibilizar aos alunos exercícios 

estimulantes e acessíveis [...]”. Aquino (1998, p. 184) do mesmo modo salienta: 

 

Ao eleger o aluno-problema como um empecilho ou obstáculo para o trabalho 
pedagógico, a categoria docente corre abertamente o risco de cometer um 
sério equívoco ético, que é o seguinte: não se pode atribuir à clientela escolar a 
responsabilidade pelas dificuldades e contratempos de nosso trabalho, nossos 
‘acidentes de percurso’. Seria o mesmo que o médico supor que o grande 
obstáculo da medicina atual são as novas doenças, ou o advogado admitir que 
as pessoas que a ele recorrem apresentam-se como um empecilho para o 
exercício "puro" de sua profissão. Curioso, não?. 

 

                                                 
13 Diogo (2010) atribui ao estudante também a responsabilidade pelo sucesso escolar, visto que é ele que 

exerce na escola a função de aluno, aspecto extremamente relevante diante do processo de ensino 
aprendizagem. 
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Desse modo, a família tem sua participação, ajuda no processo de aprendizagem, 

tem importante responsabilidade, mas não pode ser considerada a “culpada” pelos 

fracassos escolares e muito menos representar um padrão de fracasso devido sua renda 

ou organização familiar, comumente julgadas por visões macrossociológicas que 

dispensam um olhar aprofundado na dinâmica interna de cada família, nas realidades que 

cercam cada estudante independente de suas condições econômicas e sociais.  

 

3.2 OS USOS SOCIAIS DA LEITURA E DA ESCRITA NA FAMÍLIA E NA ESCOLA 

 

O estudo do autor francês Bernard Lahire que deu origem ao livro “Sucesso 

escolar nos meios populares: as razões do improvável”. Nesse estudo, ele buscou 

entender “os fenômenos de dissonância e consonância entre configurações familiares 

[...] e o universo escolar [...]” (LAHIRE, 2004b, p.12), contribuindo significativamente 

para reflexões sobre as questões que envolvem família e escola. As famílias populares, 

que até então eram vistas como “carentes culturais” ou “diferentes”, foram estudadas 

por outra perspectiva. O autor chama a atenção para as falsas representações que 

construímos e que nos permite, de forma caricatural, conceituar um grupo, pois 

juntamos critérios comuns que parecem dizer tudo de todos que pertencem a 

determinado lugar. “O que fazer, então, com aqueles que não reúnem todas as 

propriedades que caracterizam um grupo? O que fazer com os operários não-

qualificados que lêem mais de 50 livros por ano?” (LAHIRE, 2004b, p. 34).  

 

A nosso ver, só podemos compreender os resultados e os comportamentos 
escolares da criança se reconstruirmos a rede de interdependências familiares 
através da qual ela constituiu seus esquemas de percepção, de julgamento, de 
avaliação, e a maneira pela qual esses esquemas podem ‘reagir’ quando 
‘funcionam’ em formas escolares de relações sociais (LAHIRE, 2004b, p.19). 

 

Desse modo, a pesquisa que originou o livro citado acima, se norteou pelas 

seguintes questões: 

 

- Como é possível que configurações familiares engendrem, socialmente, 
crianças com níveis de adaptação escolar tão diferentes?  
-Quais são as diferenças internas aos meios populares suscetíveis de justificar 
variações, às vezes consideráveis, na escolaridade das crianças?  
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- O que pode esclarecer o fato de que uma parte delas, que tem probabilidade 
muito grande de repetir o ano no curso primário, consegue escapar desse risco 
e, até mesmo, em certos casos, ocupar os melhores lugares nas classificações 
escolares? (LAHIRE, 2004b, p. 12). 

 

O autor e seu grupo de pesquisadores entrevistaram 26 (vinte e seis) famílias de 

uma escola pública da França, grande parte de imigrantes, buscando entender algumas 

questões estruturais da família, a história, o interesse destas pelo estudo do filho, entre 

outros dados. Lahire (2004b) realizou um estudo detalhado de cada família, expondo as 

singularidades que as tornavam únicas, apesar de pertencerem ao ambiente plural e às 

nomeadas “classes populares”.  

A escolha pelas famílias, segundo Lahire (2004b), se deu em decorrência de 

aspectos fundamentais, quais sejam: aquelas que tinham o pai como chefe da família, 

com capital escolar fraco e situação econômica modesta. Outro aspecto se referia às 

crianças. No interior do subgrupo selecionado, ele buscou crianças bem sucedidas na 

avaliação nacional da segunda série (francês e matemática), com média superior a 6, e 

outras mal sucedidas no exame, com média inferior a 4,5. Assim, foi possível se chegar 

ao grupo de sujeitos da pesquisa. Foram realizadas entrevistas, observações nas casas 

das crianças, notas etnográficas, fichas com informações escolares, enfim, uma série 

de instrumentos que tornaram possível chegar a determinadas conclusões. 

As entrevistas com as famílias levaram o autor a sistematizar os dados em perfis, 

isto é, ele descreveu cada família individualmente, tendo em vista suas particularidades. 

Os perfis compuseram oito blocos temáticos, pois, de certo modo, relacionavam-se em 

algum aspecto: 

- O elo impossível/ - A herança difícil / - Da indisciplina à autodisciplina/ - 

Sentimento de inferioridade, sentimento de superioridade/ - Configurações familiares 

heterogêneas/ - A criança no centro da família/ - Investimento familiar positivo ou 

negativo/ - Os “brilhantes” sucessos. 

A análise foi realizada com ênfase nas configurações sociais singulares, ou seja, 

no “conjunto dos elos que constituem uma parte (mais ou menos grande) da realidade 

social concebida como uma rede de relações de interdependência humana” (LAHIRE, 

2004b, p. 40). Os indivíduos, portanto, compunham redes de interdependência e 

estavam conectados a determinados lugares. As temáticas analisadas expõem os 
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aspectos mais evidentes nas famílias. Algumas investiam fortemente na educação dos 

filhos, outras nem tanto, algumas apresentavam um universo doméstico organizado, 

aspecto significativo para criança na sua organização frente às questões escolares.  

Lahire (2004b) identificou o cuidado dos pais, mais precisamente das mães, com 

as tarefas escolares, quando pediam para que as crianças expusessem a tarefa ou 

compravam materiais de estudo para os filhos, como a compra de um caderno no 

período de férias. Ele observou, ainda, que alguns pais batiam nos filhos se estes 

obtivessem resultados ruins nas atividades escolares. Independente da forma, o que o 

autor evidenciou é que os pais se mobilizavam diante das questões escolares, eles não 

eram indiferentes como proferem os discursos de muitos profissionais da educação.  

Nessa perspectiva, os seus resultados propiciam repensar algumas “certezas” 

consideradas evidentes entre muitos educadores, como por exemplo, o já referido mito 

da omissão parental, ou seja, a crença de que os pais não se interessam pela 

educação dos filhos. Contrário ao que muitos acreditam, o autor revelou no seu estudo 

que quase todos os investigados, de alguma forma, apresentaram o sentimento de que 

a escola é importante e mostraram o desejo de os filhos terem melhor formação do que 

eles.  

Contudo, nem sempre os pais têm tempo em realizar um acompanhamento mais 

próximo, devido às configurações familiares e às situações de vida. Alguns pais, por 

exemplo, apesar de consumirem materiais de leitura, comprar livros, revistas, dentre 

outros, às vezes não criavam situações de uso, isto é, a presença dos materiais escritos 

em casa, não necessariamente apresentavam coerência quanto ao uso dos mesmos.  

Lahire (2004b) ressaltou a relevância da organização familiar com a gestão do 

tempo, das finanças, a relação com práticas de escrita em casa, visto que são fatores 

que contribuem com o processo de organização da criança no contexto escolar. Como 

demonstrou ao expor o perfil de Latifa, que obteve 3,1 na avaliação. No início da 

exposição o autor chama atenção para o esquecimento da família em relação à 

entrevista referente à pesquisa e aponta impressões significativas: “Esta imprecisão na 

forma de gerir os encontros já se mostra como um sinal da relação com o tempo dos 

pais” (LAHIRE, 2004b, p. 88). O mesmo salienta que “Uma tal sistematização das 

atividades pode contribuir para uma disposição à regularidade, ao respeito, ao horário” 
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(LAHIRE, 2004b, p. 22). É importante ressaltar que os perfis variaram bastante, não 

necessariamente seguindo as previsões egocêntricas e homogêneas consolidadas 

socialmente.  

Com base na pesquisa de Batista e Carvalho-Silva (2013), Lahire (2004b), 

recentemente também pesquisaram a temática, buscando compreender como as mães 

que vivem em territórios vulneráveis, da periferia de São Paulo, se relacionavam com a 

escolarização dos filhos e quais as suas expectativas em relação à escola.  

Os referidos autores realizaram uma pesquisa qualitativa de inspiração 

etnográfica, tendo como cerne os pontos de vista e práticas de mães residentes num 

território vulnerável a respeito da escolarização de seus filhos. Desse modo, o acesso 

às mães se deu através da participação destas em um Programa que busca melhorar a 

autonomia e a qualidade de vida, e contou com a informação dos agentes que atuavam 

no programa. Inicialmente, a seleção foi realizada por meio do acesso às fichas 

cadastrais, foram escolhidas mães diversas, com perfis heterogêneos, tendo em vista 

critérios pré-estabelecidos. De trezentas fichas, trinta foram selecionadas. Dessas, 

dezesseis se dispuseram a participar da pesquisa, mantendo-se, ao fim, apenas doze. 

Foram realizadas visitas às mães, com duração de um a três dias, onde foram 

realizadas entrevistas informais em suas casas, durante os afazeres domésticos. As 

visitas possibilitaram observações da residência, da vida da família, da vizinhança e 

outros aspectos do cotidiano. Foram realizadas vinte e cinco visitas às casas das doze 

famílias participantes. As crianças, quando se encontravam presentes, também foram 

entrevistadas. Ainda foram feitas reuniões com assistente social e funcionários da 

instituição local, responsável pelo desenvolvimento de alguns programas nos bairros da 

mediação da grande várzea do rio Tietê. Tais dados possibilitaram a triangulação das 

informações, possibilitando ratificar ou não as interpretações realizadas.  

A dimensão temporal foi um aspecto relevante na pesquisa, que optou por 

retomar as visitas um ano e meio depois da primeira temporada. Os autores enfatizam a 

importância das decisões metodológicas, tendo em vista que podem gerar dados não 

condizentes com a realidade. Assim, eles buscaram as semelhanças e similaridades 

entre os retratos das mães, para a construção de categorias.  
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O território pesquisado localizava-se próximo ao centro comercial, um dos 

principais distritos da Subprefeitura de São Paulo, onde o modo de vida era repleto de 

preocupações e desafios, como as enchentes, a violência, as drogas, por exemplo. O 

índice paulista de vulnerabilidade era elevado. O bairro ocupado pelas mães 

pesquisadas apresentava três áreas de ocupação: a área mais antiga, a parte central 

(becos e vielas) e a área recente (mais precária). Fica evidente a hierarquização do 

território e a heterogeneidade existente também na periferia. Muitas famílias expuseram 

o medo que possuíam das ruas e seus perigos, preferindo, muitas vezes, que os filhos 

permanecessem em casa. 

Batista e Carvalho-Silva (2013) identificaram as escolas presentes na 

subprefeitura vinculada ao bairro, que totalizavam sessenta e cinco, buscando entender 

cinco dessas, que estavam vinculadas às famílias estudadas, se detendo precisamente 

em quatro escolas. A partir dos depoimentos das mães foi possível verificar a reputação 

das instituições, pois avaliaram uma escola como a pior do bairro, outras duas como 

medianas e outra como muito boa. As mães levaram em consideração os relatos feitos 

sobre as escolas, os comentários no bairro, o aprendizado, a proximidade e a presença 

de aulas-passeio. É relevante esclarecer que as escolas consideradas boas ou ruins, 

apresentavam índices oficiais que se assemelhavam com a avaliação delas.  

Os autores perceberam que as famílias realizaram esforços para assegurar a 

escolarização de seus filhos, num movimento diferente das famílias de classe média. 

Vários esforços foram identificados, como manter a frequência das crianças e, dentre 

outros, a busca do reforço escolar. A pesquisa percebeu que as crianças das séries 

iniciais frequentam melhor a escola, talvez pelo esforço da família que parece diminuir 

quando os filhos ficam jovens. Nas séries iniciais foram identificadas práticas de 

intensificação do trabalho escolar.  

Batista e Carvalho-Silva (2013) perceberam ainda, o incentivo à leitura dos filhos, 

mesmo que, em alguns momentos, tal atividade seja realizada como castigo, como 

revelou uma mãe ao ser entrevistada. Há uma aquisição de materiais e organização do 

espaço em quase todas as residências estudadas, a maioria dos materiais impressos 

são didáticos, ou seja, recomendações escolares, e existe um acompanhamento da 

rotina escolar. Os autores esclarecem que não há um retrato único das famílias, 
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algumas mães apresentam-se limitadas em função do trabalho ou das próprias 

condições de vida, enquanto outras se envolvem e fazem grandes esforços. 

 

As práticas realizadas pelas mães com o intuito de acompanhar e ajudar seus 
filhos na realização das atividades escolares variam substancialmente em 
função da sua escolaridade e de suas diferentes percepções do que significa 
ajudar (BATISTA; CARVALHO-SILVA, 2013, p. 223).  

 

Desse modo, constata-se que há uma contribuição familiar no processo de 

aprendizagem das crianças, interferindo, inclusive, na rotina escolar das mesmas. Os 

autores perceberam que, apesar das expectativas expostas pelas mães, elas parecem 

não traçar um projeto concreto de futuro, buscando avanços possíveis aos filhos, mas 

sem meta final. Eles esclarecem ainda que os pais, ao buscarem que os filhos sejam 

diferentes deles, os levam a reconhecer os seus insucessos, o que pode dificultar ou 

impossibilitar um percurso escolar bem-sucedido. Isto é, os filhos ao reconhecer os 

insucessos de seus pais podem entender sua ação como um processo de negação 

diante daqueles que ama.  

Os referidos autores, assim como Lahire (2004b), esclarecem a permanência do 

“mito da indiferença” ou mito da omissão dos pais nas classes populares, apontando 

que seus esforços, que se diferenciam dos das classes médias, passam despercebidos, 

tornam-se invisíveis aos olhos de professores, diretores e os demais sujeitos que 

compõem a instituição escolar. Diante da ausência de percepção, as intervenções são 

limitadas em relação a estas pessoas, situadas sem contexto de vulnerabilidade social 

potencializada, sendo a pobreza apenas uma dimensão. Em muitos casos, como revela 

a referida pesquisa, a escola é a única presença do Estado no território em que vivem 

as classes populares. 

Diferente do senso comum, vale ressaltar que as famílias populares apresentam 

expectativas em relação aos seus filhos, mesmo não agindo conforme o esperado pela 

escola e professores. Batista e Carvalho-Silva (2013) expuseram as grandes 

expectativas das mães pesquisadas, que esperam:  

a) longa escolarização dos filhos; 

b) que os filhos ultrapassem a escolaridade limitada dos pais; 

c) que ingressem no mercado de trabalho formal e; 
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d) que a escola proteja seus filhos da violência. 

 

Percebe-se, desse modo, a importância dada à instituição escolar, que também 

assume o papel de protetora.  

As pesquisas aqui apresentadas nos ajudam a tecer novas percepções e 

“romper”, previamente, com os mitos presentes no corpo docente, relacionados à 

omissão parental. As famílias, como vimos, fazem seus esforços e reconhecem a 

escola como instituição que pode propiciar melhores condições de vida no futuro. São, 

talvez, esforços diferentes da expectativa dos professores, que não envolvem 

necessariamente o acompanhamento sistematizado das tarefas ou o estudo diário após 

a escola 

Nessa direção, lembramos o nosso objeto de estudo, que, de posse dos 

resultados dessas pesquisas, pretende compreender os esforços e investimentos da 

família e da escola no processo de alfabetização, considerando, sobretudo, a 

singularidade das pessoas envolvidas. Acreditamos que a invisibilidade diante das 

ações daqueles que pertencem à classe popular precisa diminuir fazendo-nos enxergar 

além do senso comum. Assim, partimos para as próximas seções onde traremos a 

nossa pesquisa para compor o debate que tecemos até o momento. Para isso, 

realizamos observações em sala de aula e nas casas de algumas crianças que 

selecionamos para compor a pesquisa. Essa e outras ações investigativas foram 

realizadas a fim de atender o objetivo que nos norteia, como veremos a seguir. 
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4 A ABORDAGEM METODOLÓGICA: buscando caminhos, trilhando percursos 

 

Quanto mais o pesquisador trabalha com um grande número de indicadores 
consoantes ou dissonantes, mais seu trabalho interpretativo pode ser facilitado 
e complexo (LAHIRE, 2004a, p.43). 

 

Nessa seção pretendemos apresentar as escolhas metodológicas que 

viabilizaram o desenvolvimento da pesquisa, esclarecendo o contexto, caminhos 

percorridos que determinaram a escolha do campo e das pessoas envolvidas, os 

procedimentos adotados e como se deu o tratamento dos dados.  

Para desenvolver o estudo conforme o objetivo traçado, realizamos uma 

pesquisa qualitativa de natureza etnográfica. A perspectiva etnográfica14 na 

educação apresenta características que justificam a sua escolha, pelo uso de técnicas 

que nos permitiram compreender melhor as contribuições da escola e da família no 

processo de alfabetização de crianças do meio popular. 

André (2012) aponta a pertinência da pesquisa etnográfica na educação, por 

envolver o trabalho de campo, aproximando o pesquisador do contexto a ser estudado, 

como também, o uso de procedimentos como a observação, a entrevista e análise de 

documentos. Tais procedimentos técnicos permitem um olhar aprofundado em torno do 

campo e dos sujeitos da pesquisa.  

É pertinente afirmar, ainda, que a pesquisa também se caracteriza como um 

estudo de caso, ou, como expressa a referida autora, um estudo de caso 

etnográfico. Nesta pesquisa, além das técnicas supracitadas, buscamos, sobretudo, 

estudar casos particulares, as especificidades do campo e dos sujeitos participantes. A 

escolha por essa estratégia de pesquisa se faz pertinente por buscarmos desenvolver 

um estudo mais aprofundado de um contexto social, e mais precisamente, de um grupo 

de alunos, sem intenção de compará-los ou julgá-los, e sim, entendê-los como únicos 

no contexto em que vivem. Nessa perspectiva, André (2012) sintetiza os pontos que 

definem quando se deve fazer essa escolha metodológica: 
 

                                                 
14 A etnografia é um modelo de pesquisa usado na antropologia, que surgiu a partir da preocupação de 

pesquisadores dessa área em descrever a cultura, tendo em vista valores, hábitos, comportamentos, 
crenças, etc. Indo além das técnicas que focavam apenas aquilo que podia ser observado, fazendo 
uso de categorias pré-estabelecidas (ANDRÉ, 2012). 



76 

 

Sintetizando ideias de vários outros autores, podemos dizer que o estudo de 
caso etnográfico deve ser usado: (1) quando se está interessado numa 
instância em particular, isto é, numa determinada instituição, numa pessoa ou 
num específico programa ou currículo; (2) quando se deseja conhecer 
profundamente essa instância particular em sua complexidade e em sua 
totalidade; (3) quando se estiver mais interessado naquilo que está ocorrendo e 
no que está ocorrendo do que nos seus resultados; (4) quando se busca 
descobrir novas hipóteses teóricas, novas relações, novos conceitos sobre um 
determinado fenômeno; e (5) quando se quer retratar o dinamismo de uma 
situação numa forma muita próxima do seu acontecer natural (ANDRÉ, 2012, p. 
51). 

 

Diante do objetivo e da opção pelo referido tipo de pesquisa, consideramos a 

criança como sujeito central do trabalho. A criança protagonista em dois campos de 

pesquisa, na escola e na família. Sabendo disso, precisávamos, inicialmente, fazer a 

escolha da escola que iríamos investigar, porque só a partir da entrada nesse campo, 

poderíamos fazer as escolhas seguintes. Para isso, reunimos algumas variáveis que 

pudessem nos ajudar na escolha, entre elas: 

a) a localização da escola; 

b) se o seu público era pertencente a uma ou mais comunidades; 

c) o trabalho pedagógico desenvolvido na instituição; 

d) a presença de outros espaços de aprendizagem paraalém da sala de aula e; 

e) a disponibilidade de um docente do 1º ano. 

 

Nesse sentido, chamou-nos a atenção, entre as escolas que pertenciam à nossa 

lista de opção, a Escola Municipal localizada no bairro da zona norte do Recife, pela 

presença de uma biblioteca, que nesse período se preparava para a inauguração de 

seu novo formato, ou seja, a biblioteca da escola se transformou também numa 

biblioteca para comunidade, não se restringindo apenas ao público escolar. A escola 

havia sido contemplada com o Projeto “Leitura para todos – sala de leitura – 

Reinventando o Brasil através da leitura”. Assim, a biblioteca recebeu um acervo com 

livros diversos, que foram catalogados pela equipe.  

Essa foi à escola escolhida, tanto pelos aspectos salientados acima, como pela 

disponibilidade da professora que lecionava na única turma do 1º ano da escola e por 

atender crianças de diversas comunidades, visto que estava inserida em um espaço 

central do bairro. Essa variável nos permitiria conhecer locais diferentes, o que não 
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ocorreria se optássemos por uma escola que atendesse prioritariamente a apenas uma 

comunidade. Vale ressaltar que a escola era bastante procurada por ser considerada 

referência no trabalho com alunos com necessidades especiais15.  

Pretendíamos investigar os dois primeiros anos do ciclo de alfabetização. Desse 

modo, o início da pesquisa na escola se deu no segundo semestre de 2013, mais 

precisamente no mês de agosto, com a nossa imersão na turma do 1º ano que 

funcionava no turno da manhã. Realizamos a pesquisa por um ano e meio, 

acompanhando o mesmo grupo até o final do 2º ano, no ano de 2014, e visitando as 

casas das crianças, escolhidas para compor a pesquisa, em determinados momentos. 

É importante frisar que o longo tempo da pesquisa com os mesmos sujeitos a configura 

também como uma pesquisa de natureza longitudinal, posto que buscamos identificar 

as mudanças ao longo do tempo, tendo em vista os mesmos lugares e pessoas: 

 

Nesse tipo de delineamento um mesmo grupo de sujeitos é visto em diferentes 
momentos. Como os mesmos sujeitos são acompanhados ao longo do tempo, 
esse delineamento controla as diferenças individuais. Além disso, como os 
participantes, em geral, pertencem a uma mesma coorte, efeitos de coorte são 
também manejados (MOTA, 2010, p. 145). 

 

O cotidiano da sala de aula, compreendido a partir das observações, nos 

possibilitou identificar, de maneira geral, como se encontravam as crianças frente aos 

aprendizados referentes à alfabetização. Assim, algumas crianças passaram a nos 

chamar mais atenção, tanto por sua participação ou dispersão, quanto pelo estágio de 

aprendizagem da leitura e da escrita em que se encontravam. Conversamos, ainda, 

com os responsáveis de algumas delas, tanto na reunião de pais, realizada por uma 

das professoras, como na hora da saída dos alunos, a fim de expor a pesquisa e 

verificar a disponibilidade de participação. Desse modo, a reunião desses fatores nos 

possibilitou selecionar os sujeitos componentes do “corpus” da pesquisa, tendo em vista 

a disponibilidade e o nível de aprendizagens das crianças. Assim, escolhemos cinco  
 

 

 

                                                 
15 A diretora nos informou que a escola era referência entre as comunidades, mas não era de fato uma 

escola de referência nesse atendimento especializado. Tal situação gerava alguns problemas na 
escola, que atendia um grupo excedente de alunos com variados caso, que demandavam 
acompanhamento especializado na sala de aula, o que nem sempre ocorria.  
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crianças da turma e estas passaram a ser o foco nas observações de aulas. As casas 

das mesmas complementaram os espaços de intervenção da pesquisa.  

Destacamos que tais espaços se caracterizavam pela heterogeneidade da classe 

popular, que apesar de pertencer a esse grupo definido homogeneamente, apresentava 

singularidades que tornaram cada espaço único e cada família singular, como nos diz 

Lahire (2004a). 

 

4.1 OS CAMPOS DE PESQUISA E OS SUJEITOS ENVOLVIDOS 

 

No intuito de apresentar os espaços estudados e as pessoas envolvidas, 

caracterizaremos, brevemente, os campos investigados: a escola e as famílias, mais 

precisamente suas casas, como também todos os sujeitos que estiveram envolvidos ao 

longo da pesquisa. 

 

4.1.1 A escola 

 

A pesquisa se realizou em uma Escola Municipal do Recife, localizada na zona 

norte. A instituição tinha 11 (onze) turmas, do grupo IV (educação infantil) ao 5º ano16 

(1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental), atendendo famílias das comunidades vizinhas. 

Atendia também a um elevado número de crianças com necessidades especiais. 

A escola, visivelmente, apresentava uma estrutura adaptada, ou seja, não era 

originalmente uma escola, mas contava com bom espaço para o desenvolvimento das 

atividades escolares. Dispunha de um refeitório, banheiros separados por gênero, um 

pátio amplo, biblioteca, sala de informática e as salas de aula com ar-condicionado. A 

escola contava com parceria constante, como informamos anteriormente, da loja 

Ferreira Costa, que contribuía na realização de significativas atividades, como o apoio 

ao desenvolvimento da biblioteca comunitária, fato que potencializou a biblioteca 

escolar com o aumento do acervo e auxílio na realização de eventos escolares 

realizados ao longo do ano letivo, como dia das crianças e Natal. 

                                                 
16 A Rede Municipal de Ensino do Recife estrutura a Educação infantil em grupos, abrangendo do grupo I 

ao V. Após o grupo V, se inicia o Ensino Fundamental a partir do 1º ano. 
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Vale ressaltar, de acordo com informações que obtemos durante a pesquisa, que 

a biblioteca não estava sendo usada como deveria e, segundo a coordenadora da 

escola, naquele período, ou seja, 2013, a mesma encontrava-se num processo de 

retomada. Tal espaço era usado mais sistematicamente pela turma observada, no ano 

de 2014.  

 

Fotografia 1 – Pátio da escola    Fotografia 2 – Biblioteca      

   
Fonte: a autora     Fonte: a autora 

 

Quanto à sala de aula (a mesma nos dois anos observados), era espaçosa, com 

ar condicionado e mesas para as crianças. As paredes eram repletas de atividades da 

turma ou dos alunos da tarde. Podemos dizer que era uma sala agradável e propícia 

para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

 

Fotografia 3– Sala de aula 

 
Fonte: a autora 
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4.1.2 Caracterizando brevemente a Rede Municipal de Ensino do Recife 

 

A fim de complementar a caracterização do nosso campo inicial de pesquisa, a 

escola, julgamos importante expor, brevemente, a rede de ensino a qual ela pertence. A 

escolha por essa rede se deu pela aproximação com a mesma, devido atuação docente 

no ciclo da alfabetização, há alguns anos. 

A referida rede municipal atende em torno de 144 mil estudantes, conforme 

dados do próprio município17, matriculados em variadas etapas e modalidades de 

ensino. Assegura, nesse sentido, a educação infantil, o ensino fundamental e médio e a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). O ensino médio, contudo, se restringe a duas 

escolas, visto que a responsabilidade por esse nível de ensino é do Estado. Nesse 

sentido, a rede apresenta a seguinte estrutura organizacional, de acordo com as 

informações disponibilizadas pela Secretaria de Educação: 

 

a) educação infantil 

   – Creches – 0 a 3 anos 

   – pré-escola – 4 a 5 anos 

b) ensino fundamental 

   – 1º ciclo – 6 a 8 anos 

   – 2º ciclo – 9 a 10 anos 

   – 3º ciclo – 11 a 12 anos 

   – 4º ciclo – 13 a 14 anos 

c) ensino médio e EJA 

   – A partir de 15 anos 

 

Ressaltamos que a nossa pesquisa se inseriu justamente no 1º ciclo do Ensino 

Fundamental, ou seja, no ciclo de alfabetização, que abrange três anos de ensino. 

As escolas dessa rede contam com alguns projetos e programas que visam 

contribuir com o processo de ensino e aprendizagem, dentre eles, o Programa Mais 

                                                 
17 Para informações mais detalhadas, ver site da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura do 

Recife (2015). 
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Educação e o Programa de Letramento do Recife (ProLer). O Programa Mais Educação 

é desenvolvido pelo Ministério da Educação, na perspectiva de ampliar a jornada 

escolar com atividades extras e acontece conforme adesão das instituições de ensino. 

 

As escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito 
Federal fazem a adesão ao Programa e, de acordo com o projeto educativo em 
curso, optam por desenvolver atividades nos macrocampos de 
acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos 
humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; 
comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza 
e educação econômica (BRASIL. Ministério da Educação, 2015). 

 

O ProLer foi lançado em 2014, com o objetivo de alfabetizar as crianças aos 6 

anos de idade. Nesse sentido, desenvolve, desde o referido ano, o Projeto Nas Ondas 

da Leitura, em parceria com a editora IMEPH. Tal projeto oferece um acervo de livros 

para os alunos, que, mensalmente, deve ser trabalhado e socializado, visando o 

estímulo à leitura e produção. Cada aluno recebe os livros que compõem o projeto, 

entre eles, um livro de atividades, nomeado “Livro de leitura e escrita”. 

 

4.1.3 As professoras envolvidas na pesquisa  

 

As particularidades da turma do 1º ano foram sendo anunciadas no primeiro 

semestre do desenvolvimento da pesquisa, caracterizando-se pelas constantes trocas 

de professoras, situação oriunda da aposentadoria da professora efetiva.  

Quatro professoras lecionaram ao longo do ano de 2013 na turma do 1º ano da 

escola pesquisada. Já no ano de 2014, as crianças, então no 2º ano do ciclo da 

alfabetização, tiveram mais duas professoras. Além delas, alguns alunos também 

tiveram aulas com Milena - professora da oficina pedagógica ou estudo, do Programa 

Mais Educação – e Mônica, responsável pela biblioteca, que dava reforço para crianças 

que apresentavam dificuldades na alfabetização. Descreveremos, brevemente, 

aspectos de cada uma dessas professoras, a fim de anunciar peculiaridades no 

contexto do ensino.  
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Quadro 1 – As professoras e o tempo em que passaram na turma18 

Ano Professores Tempo que passoucom a turma 
 

2013 1º ano  

 Rute 8 meses (fevereiro a agosto e outubro) 
 

 Verônica 3 meses (agosto a outubro) 

 Elza 1 semana (novembro) 

 Tina 1 mês(novembro-dezembro) 

2014 2º ano  

 Júlia 3 meses (fevereiro a abril) 

 Elisa 8 meses (abril a dezembro) 

 Milena MAIS EDUCAÇÃO 

 Mônica REFORÇO 

Fonte: a autora 

 

RUTE, professora antiga na rede municipal do Recife, lecionava na escola a 

algum tempo e, constantemente, expressava o seu desejo em aposentar-se. Durante o 

período das observações, ela se afastou por conta da licença prêmio e, ao retornar, 

ficou pouco tempo, devido à aposentadoria. Ela participava do PNAIC, mas afirmava 

não identificar tantas diferenças, se comparados a outros programas que já havia 

participado ao longo da sua carreira docente. Rute se mostrava cansada da realidade 

de sala de aula. 

VERÔNICA, assumiu a turma enquanto Rute estava de licença, acumulando o 

cargo de professora na mesma escola. Ela era professora efetiva do 2º ciclo no turno da 

tarde e nunca havia lecionado, segundo ela, em turmas do ciclo de alfabetização. 

Verônica tinha formação em pedagogia, se mostrava atenta às situações da sala, 

autônoma e segura no desenvolvimento de suas atividades. O tempo que ficou com a 

turma foi bastante significativo devido à atenção às questões referentes ao processo de 

alfabetização.  

ELZA, professora contratada e, até então, substituta. Ela já havia passado por 

algumas salas antes de ser locada na turma, mas apresentou limitações em trabalhar 

com a turma e, pouco tempo depois, foi transferida para outra turma. O pouco tempo 

                                                 
18 Salientamos que todos os nomes citados na pesquisa são fictícios a fim de preservar a identidade das 

pessoas envolvidas. 
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com as crianças limitou a busca de dados mais precisos sobre ela.  

TINA, professora contratada, ficou na turma até a conclusão do 1º ano.  

JÚLIA, tinha graduação em pedagogia e, além de lecionar na escola pública, 

também pertencia ao quadro docente de uma escola privada de referência na classe 

média do Recife. Iniciou o trabalho na escola pesquisada após solicitar transferência, 

devido ao fechamento da creche em que trabalhava. As experiências na escola privada 

com alunos da mesma faixa etária, já alfabetizados, a levaram a acreditar na 

possibilidade de realizar um trabalho similar. Contudo, as singularidades da turma 

dificultaram o trabalho de Júlia, que, após poucos meses, optou por trocar de escola, 

assumindo as limitações que tinha em lidar com as crianças daquele grupo. 

ELISA, ex-coordenadora da escola, havia deixado o cargo recentemente naquele 

período. Sua experiência na referida função foi de suma importância para o 

desenvolvimento do trabalho com a turma. Ela nos informou que conhecia a maioria 

das crianças, o que facilitou o seu trabalho ao optar em assumir a sala. No turno da 

tarde, era responsável pela biblioteca, juntamente com Mônica. Elisa tinha autonomia 

ao falar da turma e, especificamente, de cada aluno pesquisado. 

MILENA, era estudante do curso de pedagogia em uma faculdade privada, 

demonstrava interesse em melhorar a oficina sob sua responsabilidade. Segundo ela, 

algumas alterações foram sendo realizadas, a fim de contribuir com os alunos que 

apresentavam dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita. Milena estabelecia 

uma boa relação com Elisa, que a ajudava no desenvolvimento de atividades 

pertinentes às crianças de sua turma, e que estavam inseridas no Programa Mais 

Educação. 

MÔNICA, professora readaptada, que assumiu a responsabilidade pela biblioteca 

escolar e comunitária, organizava a catalogação e as fichas catalográficas dos livros ali 

presentes, e era uma das responsáveis pelos empréstimos de livros. Mônica não tinha 

formação superior em pedagogia e nos deixou claro sua limitação em compreender 

algumas nomenclaturas e outras particularidades da área, como os níveis de escrita. 

Apesar disso, ela desenvolvia um trabalho de auxílio aos professores que tinham 

alunos com dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita, dando aula de reforço, 

conforme solicitação do docente ou direção. O trabalho desenvolvido por ela era 
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reconhecido pela escola e foi referendado por Elisa, que buscou o auxílio na busca de 

ajudar alguns alunos com dificuldades. Ela parecia trabalhar partindo de suas 

compreensões ou experiências pessoais na alfabetização, apresentando uma 

metodologia semelhante ao ensino tradicional e suas perspectivas de alfabetização 

como código.  

Além das professoras envolvidas, também estabelecemos contato, nesse campo 

de pesquisa, com a diretora ANTÔNIA, que se mostrou sempre disponível para dar 

esclarecimentos e dialogar sobre questões demandadas pelo estudo, e com a vice-

diretora, DALVA, que também nos ajudou no processo investigativo. Ambas deram 

depoimentos que se somaram as falas docentes e observações realizadas. 

 

4.1.4 As crianças e os outros campos da pesquisa 

 

Quadro 2 – Perfil das crianças 

 

Fonte: a autora 

 

As crianças pesquisadas apresentavam perfis diferentes, tendo em vista a 

aprendizagem e o envolvimento na sala de aula, como também, os lugares que 

residiam. Algumas delas já estudavam na escola e com parte da turma, desde a 

educação infantil. Apresentamos, a seguir, uma descrição breve de cada criança, visto 

Crianças Já lia e escrevia  
no 1º ano?Perfil  
inicial-nível  
de escrita 

Perfil segundo a professora Elisa no 2º ano    Mães  

MILTON Silábico “[...] ele é preguiçoso, aí daqui a pouco ele começa:  ai 
tô doente. Tô sentindo isso. Tô com dor de cabeça. 
Não consigo mais”.(Professora Elisa) 

 
Laura 

ALEX Pré-silábico “[...] quando eu peguei Alex, em maio, Alex não 
fazia, não  
tinha nenhum interesse em aprender nada.”  
(Professora Elisa). 

Mara 

CÉSAR Silábico “Ele é completamente desligado, é Diferente, mas ele é 
inteligente. Se você puxar ele consegue até arriscar.  
Que eu dou aula sempre tentando ancorar ele”.  
(Professora Elisa). 

Celma 

GILSON Pré-silábico “[...]  ele fica aquém de tudo. [...]  Fica olhando pro  
além"  
Ele fica parado.(Professora Elisa). 

Lívia 

GISELE Alfabética “Ela aprende rápido, faz todas as  
atividades” (Professor Elisa) 

Edna 
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que seus retratos, permeados de detalhes que as definem, serão apresentados nas 

seções que se seguem.  

MILTON, uma criança branca, que tinha 7 (sete) anos no início da pesquisa, era 

um aluno aparentemente tranquilo na sala de aula, mas que se dispersava com 

facilidade junto aos colegas. No início da pesquisa ele não estava alfabetizado e 

apresentava dificuldades na compreensão do sistema de escrita, encontrando-se 

imerso na fase silábica. Filho único, morava com sua mãe, Laura, na “casa das 

plantas”, como costumava se referir à casa alugada que ficava nos fundos de uma loja 

de plantas, localizada no bairro próximo à escola. Eles moravam de aluguel nessa 

pequena casa, com dois quartos, um banheiro e uma sala compartilhada com a 

cozinha, em um único espaço. O pátio da casa era bem amplo e a mesma estava 

localizada numa avenida bastante movimentada, próxima à escola em que Milton 

estudava. Mais tarde, no decorrer da pesquisa, o companheiro de sua mãe passou a 

morar com eles.  

ALEX, criança branca e comunicativa, se relacionava bem com a sua turma. No 

início da pesquisa tinha 6 (seis) anos, completando 7 (sete) no decorrer do mesmo ano. 

Quanto a aprendizagem, apresentava grandes dificuldades na compreensão do sistema 

de escrita e, no início da pesquisa, se encontrava numa fase pré-silábica, com 

dificuldades em identificar algumas palavras e fazer registros no caderno. Ele morava 

com sua mãe, Mara, seu pai e seus dois irmãos mais velhos (uma menina e outro 

menino). A casa de Alex ficava um pouco distante da escola, levava-se, em média, 15 

minutos de caminhada, percurso percorrido, no período da pesquisa, quatro vezes por 

dia pela sua mãe, porque os filhos estudavam em turnos diferentes. Sua residência 

ficava em um beco, com quatro casas, sendo a dele a última. Era uma casa pequena, 

inacabada e com móveis simples.  

CÉSAR, um menino pardo, bem comunicativo e participativo quando as 

atividades envolviam assuntos de seu interesse. No começo da pesquisa estava com 7 

(sete) anos e na fase silábica transitória, identificada em momentos pontuais ou quando 

se realizava um acompanhamento mais individual, o que só aconteceu com maior 

intensidade no 2º ano. Filho único, morava com sua mãe, Celma, e o seu pai, na 

comunidade mais próxima à escola, uma vila localizada no mesmo bairro. A vila 
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apresentava uma porta de entrada que levava a um grande terreno composto de casas 

de tábua e, algumas partes, de ferro velho, todas muito próximas as outras, com becos 

para a circulação. A casa de César era de tábua com um primeiro andar e uma aérea 

fora com um tanque. É uma comunidade bastante carente, com problemas visíveis de 

saneamento básico e, segundo informações de profissionais da escola e da mãe de 

César, com muitos problemas relacionados à droga e violência. Conforme o Projeto 

Político Pedagógico da escola (2013): “[...] a comunidade [...] apresenta crescente 

violência e desestrutura social, inclusive ocorrência de consumo e venda de drogas. 

Sendo necessária, desse modo, a criação de ações pedagógicas voltadas para a 

prevenção das drogas”. 

GILSON, menino branco e um aluno bastante comunicativo, apresentava boa 

interação com os colegas, mas também se envolvia em muitos conflitos na sala de aula, 

que se agravavam pelas brincadeiras das crianças, que, às vezes, o nomeavam de 

“gay”. Ao iniciarmos a pesquisa ele estava com 7 (sete) anos e numa fase pré-silábica 

de escrita, costumando se envolver em atividade de interpretação oral de textos. 

Morava com a avó paterna, com sua mãe, Lívia, seu pai e a sua irmã mais nova, no 

bairro um pouco distante da escola. O percurso diário era feito caminhando, por ele, a 

mãe e a irmã. Eles moravam em apartamento num prédio de quatro andares, localizado 

numa avenida de grande circulação de ônibus e carros, e com amplo comércio, como 

padaria, posto de gasolina, mercados. No nosso último contato referente à pesquisa, na 

fase final de coleta de dados, eles haviam se mudado para o bairro de Dois irmãos, 

onde alugaram uma casa, deixando, assim, a companhia da avó. Por conta disso, 

Gilson trocou de escola no último ano do ciclo de alfabetização. 

GISELE, uma menina negra, que tinha 7 (sete) anos e era uma aluna bastante 

atenciosa nas atividades escolares. No início da pesquisa já se encontrava 

alfabetizada, escrevia e lia com autonomia. Filha única, residia no bairro um pouco 

distante da escola, mas tinha outra moradia diária, a casa da patroa de sua mãe, onde 

ficava até o encerramento do turno de trabalho doméstico da mesma, espaço em que 

realizamos a pesquisa. Gisele estabeleceu uma rotina nessa residência, segunda sua 

mãe, desde que nasceu. O apartamento localizava-se num prédio nas proximidades da 

escola e próximo a padaria, posto, local de bastante movimento. Na sua casa, Gisele 
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morava com a mãe, Edna, e o seu pai. No apartamento em que ficava a maior parte do 

seu tempo, durante a semana, moravam a patroa de Edna com a mãe. Durante 

algumas de nossas visitas, vimos também as filhas da dona da casa e as duas netas, 

crianças de poucos anos de idade. Gisele vivia na casa como se fosse sua, tendo 

autonomia e bom relacionamento com as pessoas que ali moravam. Salientamos que a 

presença de apenas uma menina na pesquisa é o resultado das escolhas a partir dos 

critérios e disponibilidade do grupo. Não estabelecemos critérios quantitativos de 

meninos e meninas. 

 

4.2 A PESQUISA NA ESCOLA E NA FAMÍLIA: procedimentos de coleta de dados 

 

Na busca de investigar as contribuições da escola e da família no processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita das cinco crianças pesquisadas, precisávamos 

definir quais os procedimentos de coleta nos ajudaria a obter os dados que 

precisávamos. Afinal, tais definições são essenciais no processo investigativo. Como 

expressa Minayo (2001), essa fase da pesquisa realiza um momento relacional e 

prático de fundamental importância exploratória, de confirmação ou refutação de 

hipóteses e construção de teorias. 

Desse modo, a pesquisa combinou dados coletados por meio de observações, 

entrevistas e análise documental. Durante o processo de coleta buscamos esclarecer o 

objetivo da pesquisa, enfatizando o motivo do estudo e o que faríamos com os dados 

colhidos, de modo que todos os envolvidos pudessem entender que o estudo fazia 

parte de uma pesquisa e que nossa intenção com as gravações, fotografia e anotações 

era compreender, do melhor modo, as contribuições do espaço e das pessoas atuantes 

nele, com a aprendizagem da leitura e da escrita. Tais explicações eram dadas também 

para as crianças que se mostravam curiosas diante dos instrumentos que compunham 

a imersão no campo da pesquisa.  

A observação nos permitiu encontrar variados aspectos que se somavam na 

elaboração do “mosaico” que pretendíamos construir de cada criança. Na escola, 

observamos o espaço e, de maneira aprofundada e contínua, as aulas (na turma em 

que estudavam as cinco crianças), conforme alerta Vianna (2003, p. 74): 
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A definição do que observar, ou seja, o foco da observação, sempre constitui 
um problema para o observador ou pesquisador, seja ele experiente ou iniciante 
nessa metodologia. A sala de aula, apesar de apresentar uma aparente 
tranquilidade, na verdade é um mundo em que ocorrem múltiplos eventos, 
sendo a ecologia de salas de aula extremamente rica de elementos a observar 
e pesquisar.  

 

Para apoiar a nossa memória, anotávamos a sequência da aula no diário de 

campo, enfatizando os detalhes e as ações dessas crianças ao longo das aulas. Mais 

que observar a prática docente, buscávamos entender o que fazia cada criança durante 

a aula: se participava, prestava atenção na aula, se realizava a tarefa, se solicitava 

ajuda, o que de fato ocorria com elas diante da aula que se desdobrava cotidianamente. 

Além dos registros no diário de campo, após o estabelecimento de uma relação mais 

consolidada com a turma, passamos a realizar gravações de áudio, ferramenta que nos 

possibilitou captar diálogos durante as aulas, interações entre alunos e entre professora 

e alunos, além de ampliar alguns dados descritos no diário de campo. Observamos 

ainda, algumas aulas do Mais Educação, dando maior ênfase à oficina de Milena, que 

tinha justamente a finalidade de trabalhar a leitura e a escrita, como também, poucos 

momentos do reforço escolar da professora Mônica, que se realizou apenas com 

Gilson. Realizamos, portanto, 60 (sessenta) observações de aula, mais 9 (nove) no 

MAIS EDUCAÇÃO, durante um ano e meio de pesquisa de campo na escola, como 

sistematizamos no quadro abaixo: 

 

Quadro 3 – Observações de aula na escola 

 

 

 

 

Fonte: a autora 

 

No intuito de potencializar o processo de observação, fizemos uso também do 

registro fotográfico de atividades disponibilizadas pela professora, dos livros didáticos, 

cadernos dos alunos e algumas cenas de aula, a fim confirmar as descrições expressas 

no diário de campo.  

NA ESCOLA 

1ª ANO 2º ANO MAIS EDUCAÇÃO 

25 35 9 

69 observações de aula 
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Era exatamente essa proximidade que almejávamos para podermos estabelecer 

as conexões fora da escola, com as famílias. Afinal, para entendermos o nosso objeto, 

foi necessário, como bem fez Castanheiras (1991), (re)caracterizar esses sujeitos, 

tendo em vista o outro lugar, ou seja, o outro ponto de vista. Assim, nas visitas às casas 

estivemos atentos aos seguintes aspectos: organização do espaço, presença de 

materiais escritos, relações estabelecidas com esses materiais, eventos de letramentos 

que se vivenciavam na casa e como se dava a presença da escola naquele espaço. 

Para isso, fizemos uso do mesmo modo de observação realizado na escola, utilizando o 

diário de campo e os registros fotográficos. O registro no diário era realizado após as 

visitas nas casas, pois a sua realização durante as visitas, de algum modo, limitaria a 

interação estabelecida. As fotografias passaram a ser registradas só após o primeiro 

momento de imersão em cada casa, porque pretendíamos estabelecer determinado 

grau de confiança e autorização para o uso do recurso metodológico em questão. 

Assim, apenas na segunda ou terceira visita à cada casa, pedimos permissão para 

fotografar alguns materiais, partes da casa e cenas que se constituíam no lugar durante 

a investigação.  

Realizamos, em média, 4 (quatro) momentos de imersão na casa de cada 

criança, que variou devido à disponibilidade dos responsáveis, que algumas vezes 

tinham outras atribuições que os impossibilitavam de nos receber em suas residências. 

Vale destacar que cada observação realizada resultou de visitas agendadas 

previamente, às vezes, pessoalmente, quando encontrávamos algumas das mães na 

escola, e, outras vezes, por telefone, conforme contato disponibilizado por cada mãe 

participante. Deixamos o agendamento partir da disposição de cada uma, tendo em 

vista seus melhores horários e dias. Dispomos no quadro abaixo a quantidade de 

visitas realizadas em cada casa: 

 

Quadro 4 – Panorama de idas às casas das crianças pesquisadas 

 

 

 

Fonte: a autora 

 

MILTON ALEX  CÉSAR GILSON GISELE 

5 2 3 4 4 
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As entrevistas possibilitaram ampliar as percepções construídas com as 

observações e compreender como pensava, a professora e a diretora, a respeito das 

cinco crianças e da turma. Esse procedimento se deu na escola com a participação da 

diretora Antônia e da professora Elisa, que, com os seus depoimentos, trouxeram à 

tona dados que pertenciam ao perfil que elas construíram a respeito dos cinco alunos e 

refletiam, de alguma forma, nas suas ações diante deles. A entrevista com Elisa se deu 

em dois momentos, no começo do segundo semestre de 2014 e no final, para 

entendermos cada criança na visão docente, tendo em vista os possíveis avanços ou 

dificuldades presentes. 

Nas casas, entrevistamos as mães: Laura, Mara, Celma, Lívia, Edna e os seus 

filhos, na busca de compreender a rotina da criança, para além da escola, e como se 

teciam as relações na casa envolvendo a leitura e a escrita.  

Para viabilizar as entrevistas definimos as questões que buscaríamos, pois não 

queríamos um ambiente norteado por seções de perguntas-respostas, pretendíamos, 

na verdade, estabelecer um diálogo, conversar com as pessoas, norteadas por um 

foco: 

 

As boas entrevistas caracterizam-se pelo facto de os sujeitos estarem à vontade 
e falarem livremente sobre os seus pontos de vista [...]. As boas entrevistas 
produzem uma riqueza de dados, recheados de palavras que revelam as 
perspectivas dos respondentes. As transcrições estão repletas de detalhes e de 
exemplos (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.136). 

 

Considerando o expressado pelos autores supracitados, buscamos realizar “boas 

entrevistas”, para que pudéssemos ter dados suficientes, a fim de alcançar nosso 

objetivo. Organizamos, para isso, um roteiro prévio para as entrevistas, caracterizando-

as como semiestruturada, com questões que não poderiam ser esquecidas. Tais 

questões foram norteadoras para a realização do diálogo com os entrevistados. Ludke 

e André (1986, p. 34) afirmam que tal instrumento “[...] se desenrola a partir de um 

esquema básico, porém, não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça 

as necessárias adaptações”. 

Muitas questões emergiram após a primeira entrevista com os sujeitos, o que 

nos permitiu revisar o roteiro e acrescentar questões particulares que seriam exploradas 
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posteriormente, tendo em vista cada caso. Desse modo, o roteiro passou a apresentar 

questões diferenciadas devido à singularidade de cada espaço e aos dados já 

revelados.  

A análise documental também se fez presente no processo de coleta de dados 

e se apresentou como um importante procedimento metodológico para a pesquisa, nos 

permitindo completar o processo investigativo com dados elucidados no Projeto Político 

Pedagógico da escola, no diário de registro docente, nas tarefas propostas pelas 

professoras e nas produções de desenhos ou escrita de palavras que as crianças 

faziam quando entrevistadas, conforme nossa solicitação. Tais documentos se 

somaram às observações e entrevistas, completando o arsenal de dados que emergiam 

ao longo da pesquisa.  

 

4.3 O PROCESSO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Analisar todos os dados reunidos após um ano e meio de pesquisa, de fato, não 

foi uma atividade simples, mas podemos dizer que se consolidou como uma atividade 

rica de revisitação aos dados e estudo de tudo aquilo que havia sido coletado, 

exatamente como afirma Minayo (2001, p. 25): 

 

Diferentemente da arte e da poesia que se concebem na inspiração, a pesquisa 
é um labor artesanal, que se não prescinde da criatividade, se realiza 
fundamentalmente por uma linguagem fundada em conceitos, proposições, 
métodos e técnicas, linguagem esta que se constrói com um ritmo próprio e 
particular. 

 

A natureza qualitativa da pesquisa demandava a análise minuciosa dos dados, já 

que, conforme anunciamos anteriormente, iríamos nos focar nas crianças, nos casos 

particulares de cada uma, tomando como referência os dois campos apresentados, 

escola e família.  

Imersos nos dados, iniciamos um processo dinâmico de leituras e reflexões 

acerca do material, destacando tudo que se fazia significativo expor na busca de 

encaixar as peças necessárias na construção desse “mosaico” de informações que se 

somavam na revelação do retrato de cada criança.  
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Corroborando com a natureza do estudo anunciado no início dessa seção, 

estudo de caso etnográfico, optamos em revelar retratos, em descrever, nos 

detalhes, cada criança, tendo em vista aspectos escolares e familiares, evidenciados na 

escola e em suas casas. Tomamos como base a perspectiva sociológica de Lahire 

(2002, 2004a,b) desenvolvida em suas significativas obras: Homem Plural:Os 

determinantes da ação, Retratos Sociológicos: Disposições e Variações Individuais e 

Sucesso Escolar nos Meios Populares: as razões do improvável. O autor salientou, na 

obra Retratos Sociológicos (LAHIRE, 2004a), o caráter experimental lançado quando 

buscou desenvolver a análise a partir da construção de retratos, na busca de suprir as 

falhas de outros dispositivos ao analisar o mundo social, salientando a importância de 

não reduzir o sujeito às categorias de classe social, religião, dentre outras tantas que 

permeiam a nossa sociedade: 

 

De alguma maneira, cada indivíduo é o “depositário” de disposições de 
pensamento, sentimento e ação, que são produtos de suas experiências 
socializadoras múltiplas, mais ou menos duradoras e intensas, em diversos 
grupos (dos menores aos maiores) e em diferentes formas de relações sociais. 
[...]. 
Nessa versão ‘dobrada’ que pretendo elaborar, o indivíduo não é redutível ao 
seu protestantismo, ao seu pertencimento de classe, a seu nível cultural ou a 
seu sexo. É definido pelo conjunto de suas relações, compromissos, 
pertencimentos e propriedades passados e presentes (LAHIRE, 2004a, p. xi)19. 

 

É nessa perspectiva que tomamos os sujeitos da pesquisa como pessoas únicas 

e, por isso, não optamos por compará-las umas às outras, mesmo tendo a escola como 

campo comum de coleta de dados e, por vezes, apresentando algumas semelhanças. 

Não tivemos a intenção de encaixar as pessoas em categorias pré-determinadas ou 

criar categorias a fim de inserir duas ou mais crianças num contexto de análise. Afinal, 

“Um ator (e suas disposições) nunca pode, pois, ser definido por uma só “situação”, 

nem sequer por uma série de coordenadas” (LAHIRE, 2002, p. 51). 

Cada criança, portanto, é apresentada como se estivéssemos revelando uma 

fotografia, fazendo emergir aspectos que a caracterizam e são responsáveis pela sua 

formação enquanto sujeito social. Os dados reunidos na escola foram sistematicamente 

                                                 
19 Lahire (2004a, prólogo) afirma ainda que o mundo social existe no estado dobrado ou comprido, “sob a 

forma de combinações matizadas e concretas de propriedades contextuais e disposicionais [...]”.  
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desdobrados à medida que descrevíamos cada uma, em que destacamos pontos 

significativos referentes à sua participação, ao envolvimento na aula, aos momentos em 

que participavam de situações que envolviam leitura e escrita e à interação docente que 

se fazia presente ou não. Nas casas, destacamos os dados que comunicavam o 

envolvimento familiar, tanto de forma direta como indireta, no processo de alfabetização 

das crianças. Desse modo, usamos constantemente os termos “investimento” e 

“esforço” ao longo da análise, para falar sobre as ações que a escola e a família 

realizaram e que contribuíam com a aprendizagem da leitura e da escrita, tomando 

como base o conceito apresentado por Batista e Carvalho-Silva (2013), ao falar dos 

movimentos das famílias de classes populares para otimizar a escolarização dos filhos. 

Terminada as apresentações das escolhas metodológicas e dos caminhos 

percorridos para obter os dados necessários para o desenvolvimento da pesquisa, 

apresentaremos, a seguir, os resultados e as primeiras análises. Antes de nos 

aprofundarmos em cada retrato, nos propomos a apresentar alguns aspectos gerais da 

escola e das aulas durante o tempo de investigação, aspectos importantes para a 

compreensão de cada criança que iremos revelar.   
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5 A SALA DE AULA E O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: aspectos gerais da 

turma no ciclo da alfabetização 

 

A finalidade dessa seção é apresentar os dados gerais acerca da escola, da sala 

de aula e da turma que acompanhamos e observamos durante um ano e meio. 

Falamos sobre questões que nos permitem entender o contexto escolar em que estão 

inseridas as cinco crianças pesquisadas, as quais serão analisadas posteriormente, na 

terceira parte do presente estudo.   

As particularidades do contexto escolar são pertinentes porque nos possibilitam 

entender aspectos que se relacionam diretamente com a aprendizagem da criança, que 

de certo modo foram expressados pelas famílias durantes as entrevistas que 

realizamos. Portanto, buscamos situar o leitor nesse espaço escolar em que se 

encontram as crianças protagonistas dessa tese. 

Nesse sentido, apresentaremos dados gerais sobre as aulas, a rotina da turma, o 

processo de aprendizagem da leitura e da escrita e as mudanças vivenciadas, 

considerando as docentes que estiveram presentes e alguns aspectos relevantes que 

nos ajudam a tecer reflexões posteriores.   

A turma participante da pesquisa era composta por 24 alunos no 1º ano do 1º 

ciclo de uma Escola da Secretaria de Educação do Recife. As crianças pertenciam às 

comunidades próximas e, muitas delas, realizaram a educação infantil na própria 

escola. Logo no começo, percebemos que se tratava de uma turma agitada, devido aos 

diversos momentos de dispersão com brincadeiras, brigas e conversas durante as 

aulas. Os agrupamentos entre os alunos eram bastante evidentes, uns só se sentavam 

perto de determinado grupo, rejeitavam realizar qualquer atividade com outros colegas 

de grupos diferentes. 

O início do turno se dava no pátio, com os alunos reunidos em fileiras, junto com 

as outras turmas. A entrada na sala de aula se dava após uma oração, e, às vezes, 

alguns recados dados pela diretora ou outra pessoa da direção. No entanto, muitos 

alunos chegavam fora do horário, o que nos pareceu uma prática rotineira. A professora 

ou as professoras que por ali passaram, costumavam dar um tempo antes de iniciarem 

as atividades, geralmente era o momento em que elas se organizavam, enquanto os 
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alunos conversavam.  

As crianças faziam uso de dois livros didáticos, o de português e o de 

matemática20. Além disso, a sala era composta por materiais de outra turma e por uma 

cesta com alguns livros, em sua maioria, velhos e pouco usados nas aulas. É relevante 

salientar que os livros do Programa PNLD obras complementares, material 

disponibilizado pelo MEC como complemento do PNLD, por exemplo, que deveriam 

estar presentes nas salas de aula do 1º ciclo, não se encontravam disponíveis na sala. 

Após algum tempo, a professora Verônica passou a usar a caixa das obras 

complementares. 

Nesse contexto, cabe ressalvar o salto qualitativo que vivemos com a presença 

de acervos complementares de livros e materiais entregues ao aluno. Não poderíamos 

deixar de expressar a importância de ações como estas, que contribuem para o 

processo de alfabetização e formação de leitores, no entanto, isso não exclui a 

necessidade de um trabalho coerente de mediação e reflexão da leitura. Na pesquisa 

realizada por Castanheira (1991), em uma escola municipal de Belo Horizonte, não foi 

encontrado materiais complementares ao aprendizado, apenas as cartilhas, o que 

evidencia o crescimento e investimento em livros e ações que possibilitam a formação 

leitora.  

Os quatro meses com a turma, na sala do 1º ano, ajudou a entender como se 

deu o processo inicial de alfabetização, por isso buscamos, então, analisar aspectos 

significativos do cotidiano da turma. Destacamos, portanto, a presença de atividades e 

momentos relevantes ao referido processo. 

 

5.1 O 1º ANO: obstáculos na alfabetização 

 

“Ela (se referindo a filha) ficava mudando muito de professor, não teve um fixo, 

porque foram parece que três professores. Aí eu acho que isso atrapalha um pouquinho 

[...]” (informação verbal)21. 

 

                                                 
20 Os livros adotados pela escola pertenciam à coleção Projeto Buriti, aprovado pelo PNLD 2013. 
21 Entrevista concedida por Édna em 31/01/ 2014. 
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A partir da fala de Édna, mãe da aluna Gisele, salientamos questões relevantes, 

que contextualizam o processo de alfabetização de cada criança. De acordo com ela, 

as constantes substituições de professores atrapalharam o desenvolvimento da filha, 

além deter alterado o cotidiano dos alunos. Ao longo dos 25 (vinte e cinco) dias em que 

estivemos na sala de aula, junto aos alunos do 1º ano, observamos as variações da 

rotina da turma devido às diversas alterações docentes. 

A chegada da professora Verônica marcou o início de um período que 

poderíamos chamar de “troca-troca” de professor, o que desestruturou a turma do 1º 

ano que, no segundo semestre de 2013, ainda apresentava dificuldades primárias 

quanto à leitura e à escrita. Evidenciamos mudanças na rotina que dificultaram a 

previsibilidade dos alunos no cotidiano escolar.  

A entrada de novas professoras causou uma modificação organizacional da sala, 

obrigando as crianças a aprenderem, constantemente, o “jeito” do novo professor, o que 

ele queria, o que faria, entre outros aspectos. Além disso, a ausência de conhecimento 

do perfil da turma levou as docentes a se basearem nas suas breves análises. A 

caderneta pareceu não ser tomada como um instrumento interpretativo do perfil do 

grupo, como fomos percebendo ao longo das observações. Vimos, portanto, as 

dificuldades da escola e dos professores em se articular e criar condições favoráveis de 

aprendizagem, frente às particularidades que se consolidavam na referida turma. 

 

Eu vejo essa turma como um processo difícil, né? Porque primeiro eles tiveram um 
1º ano complicado, com mudança de professor e depois eles tiveram no 2º ano de 
novo essa mesma realidade. Então a gente sabe que quando a gente troca e tem 
muitas mudanças de professor, é difícil. É difícil pra parte pedagógica dele e pro 
desenvolvimento, porque cada professor tem a sua maneira, a sua maneira de 
conduzir. Então eu acho que não ta ficando claro pra eles, o processo fica 
tumultuado. E também eles são assim muito dinâmicos, muito dinâmicos, muito 
atentos. Muito é, é [...] Com experiências diferentes, crianças muito diferentes 
juntas e que tão juntas há muito tempo também [...] (informação verbal)22. 

 
Essa turma, eu acho que ela é uma turma que ficou desajustada. Esses meninos 
perderam a noção do que era aprender, que... Eles ficaram passando no tempo. 
Porque com essa troca de professores que teve, que eu acompanhei como 
coordenadora, eu me preocupava muito com isso [...]. Só davam aula, foi 
passando por lá e dando aula. Foi se tornando uma turma difícil [...]. Cada um 
aprendendo do seu jeito sozinho [...] (informação verbal)23. 
 

                                                 
22 Entrevista concedida pela Diretora Antônia em 02/09/2014. 
23 Entrevista concedida pela Professora Elisa em 05/09/2014. 
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Os dois depoimentos cedidos em 2014, tanto da diretora, quanto da professora 

Elisa, expõem o perfil da turma que se construiu no 1º ano do ciclo de alfabetização e 

as dificuldades enfrentadas. Segundo elas, a turma era considerada complexa, devido 

às diversas mudanças que enfrentou. Antônia esclareceu que a turma era dinâmica e 

heterogênea, e estava junta desde o grupo V. Elisa enfatizou a falta de atenção às 

particularidades do grupo. As duas entrevistadas falaram com bastante conhecimento 

porque acompanharam boa parte da turma desde o infantil, do grupo V, conhecendo 

características gerais e pessoais de alguns alunos. Elisa, antes de assumir a turma no 

ano de 2014, quando as crianças estavam no 2º ano do ciclo, era coordenadora da 

escola, cargo que atuou durante muito tempo. 

Logo após o retorno do recesso, no mês de julho de 2013, as crianças do 1º ano 

foram surpreendidas com a notícia acerca da nova professora, devido à proximidade da 

licença da então docente. Rute nos informou, ainda, que estava prestes a se aposentar, 

o que ocorreu um pouco depois que retornou da licença.  

Rute, nas poucas aulas observadas, apresentou uma rotina sistemática, em que 

algumas atividades se faziam sempre presentes, como podemos visualizar no quadro 

abaixo: 

 

Quadro 5 – Rotina da professora Rute – 1º ano/2013 

 1 2 3 4 5 

 12/08/2013 15/08/2013 18/10/2013 30/10/2013 31/10/2013 

Registro da rotina X X  X X 

Marcação da data X X    

Chamada  X X X  

Contagem dos alunos  X    

Leitura X (livro 

literário 

X    

Atividade no quadro  

(Letra cursiva) 

 X X X  

Atividade no Livro didático 

(LD) 

   X X 

Atividade – Ficha  X    

Correção de atividades  X    
 

Fonte: a autora 
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O quadro nos possibilita visualizar que Rute realizava frequentemente o registro 

da rotina, a marcação da data e a chamada, mantendo uma rotina diária. Observamos 

maior frequência na realização de atividades no quadro, registradas com a letra cursiva 

e sem uma organização que pudesse facilitar a compreensão dos alunos. Nesse 

sentido, Rute desconsiderava as dificuldades de muitos alunos que ainda não sabiam 

realizar o registro dessa letra, como podemos verificar ao longo da pesquisa. 

O que notamos, contudo, foi o pouco aprofundamento nas atividades referentes 

à apropriação do sistema de escrita. Em uma de suas aulas, por exemplo, Rute 

trabalhou o poema “O Pato”, de Vinicius de Morais, mas se deteve apenas a identificar 

palavras com a letra P, perdendo a oportunidade de se aprofundar no poema, enfatizar 

a relação som-grafia, as rimas etc., aspectos significativos que poderiam ser 

potencializados no ensino da leitura e da escrita: 

 

Após as atividades da rotina inicial, a professora relembrou a música que já 
havia estudado, ‘O Pato’ (fixada na parede). Ela escreveu no quadro e fez a 
leitura com a turma, que participou da atividade. Em seguida, circulou as 
palavras com P e com a ajuda da turma organizou uma lista de palavras com P, 
identificada na música pelos alunos. Contudo, só alguns participaram, a turma 
se mostrou bastante dispersa. Percebi que alguns alunos já conseguiam 
identificar palavras, outros apontavam pela presença do P. Rute colocou a 
música para os alunos escutarem, enquanto fazia a referida atividade. 
Rute entregou uma ficha com um trecho da música e solicitou que eles 
pintassem as palavras com P e separassem as sílabas das palavras listadas na 
2ª questão. Ela passou nas mesas e auxiliou os alunos com dificuldade [...] 
(informação verbal)24. 

 

Percebemos que a turma, já no 2º ano, apresentou dificuldades na compreensão 

de rimas. Não pretendemos dizer o que deveria ter sido feito ou não, apenas estamos 

expondo que determinadas ações pareciam não considerar o perfil do grupo.  

Dentre as três atividades do quadro observadas nas aulas de Rute, duas eram 

referentes ao estudo da Língua Portuguesa e a outra era sobre as noções de tempo, o 

uso do calendário (dias, meses e anos). O que notamos durante essas atividades, 

registradas no quadro, era o longo tempo para realização da cópia por parte das 

crianças e a pouca reflexão sobre o conteúdo trabalhado. Em uma das aulas, por 

exemplo, vimos que Rute registrou uma música no quadro para que os alunos 

                                                 
24 Informação registrada no diário de campo, em 15/08/2013. 
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copiassem e explicou que eles iriam ouvir e completar o que estava faltando. Além do 

longo tempo para realizar a cópia, muitas crianças não tinham autonomia para realizar 

a atividade sem uma reflexão adequada. Desse modo, alguns alunos fizeram a tarefa 

de forma lenta e outros não chegaram nem mesmo a realizá-la. Rute não propôs um 

momento de diálogo com a participação da turma, limitando-se a registrar as respostas 

no quadro.  

Verificamos que além das atividades no quadro, a professora também fez uso de 

ficha e do livro didático, bem como, realizou dois momentos de leitura, um deles 

referente a leitura de um livro que os alunos ganharam, constituindo-se uma das 

atividades mais significativas que observamos nas aulas da professora Rute. A 

atividade de leitura realizada no 12/08/2013, se deu numa sequência que envolveu o 

recebimento de um livro, do Projeto “Nas ondas da leitura”, o diálogo sobre a capa do 

livro, o assunto que o mesmo iria tratar, a leitura de imagens e a leitura da história. Tal 

atividade possibilitou a efetiva participação das crianças, explanaremos mais 

detalhadamente adiante25.  

Podemos dizer, apesar das poucas observações que realizamos, que Rute não 

contribuía de maneira efetiva para o processo de alfabetização da turma, tendo em 

vista que realizava a mesma atividade para todos, sem intervenções individualizadas, a 

maior parte do tempo era gasto com tarefa no quadro e realização de cópia, por sua 

vez, essas tarefas pouco contribuíam para o processo de alfabetização.Nesse contexto, 

as crianças que apresentavam maiores dificuldades, não eram levadas a refletir o 

sistema de escrita e às vezes não participavam e nem realizavam as atividades, com 

exceção da atividade de leitura explanada acima. 

É importante frisar que Rute foi a professora que esteve mais tempo com a 

turma, desde o começo do ano, responsável por iniciar o ciclo da alfabetização. 

Pensamos, então, quanto tempo essas crianças ficaram sem uma atenção devida da 

professora escolhida para atuar com aquele grupo? Afinal, é significativo o processo de 

escolha do professor alfabetizador, do compromisso no desenvolvimento de uma 

prática norteada com o fim de ensina a leitura e a escrita. 

                                                 
25 Na seção seguinte iremos nos focar nos retratos das crianças, momento em que teremos a 

oportunidade de explorar aspectos mais específicos das aulas e de cada um dos cinco pesquisados. 
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A professora substituta foi Verônica, que já lecionava na escola no turno da tarde. 

Ela foi a professora que demonstrou maior empenho em envolver o grupo, 

acompanhando, efetivamente, algumas crianças. No período de dois meses passados 

com a turma, buscou motivá-los, trazendo fichas de atividades preparadas, 

exclusivamente, para eles, usando Datashow, realizando leituras de livros literários etc. 

Verônica planejava as aulas e preparava materiais que pudessem contribuir com a 

aprendizagem da turma. Mesmo lecionando em uma turma mais avançada no outro 

turno, ela buscou contemplar as particularidades do novo grupo. Ela foi a única que fez 

uso dos dois tipos de letras, ao registrar atividades no quadro, justamente por ter 

detectado, entre os alunos, diversos problemas referentes ao registro da letra cursiva, 

como podemos visualizar no quadro a seguir:  

 

Quadro 6 – Rotina da professora Verônica – 1° ano/2013 

 

Fonte: a autora 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 16/08 28/08 29/08 02/09 05/09 06/09 18/09 19/09 23/09 26/09 30/09 

Registro da rotina   X X X X X  X X X 

Chamada    X   X     

Contagem dos 
alunos 

   X        

Leitura X  X X X X X X X (uso do 
data-show) 

X X 

Atividade no quadro 
(dois tipos de letra) 

 X   X X X  X X X 

Atividade no Livro 
didático (LD) 

   X X X X X  X X 

Atividade – 
 Ficha 

X  X  X  X (para 
casa) 

X X   

Correção de 
atividades 

 X X X X X X X X  X 

Sala de informática X           

Registro da agenda 
(uso de dois tipos  
de letras) 

X   X  X  X  X X X 

Atividade em grupo   X     X   X 

Jogo   X X X       

Alfabeto móvel        X  X  
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Diante do quadro, verificamos que Verônica, diferente de Rute, não realizava 

aquela rotina inicial diariamente, envolvendo a marcação de data, registro da rotina e 

contagem das crianças. Mas, em contrapartida, realizava de maneira sistematizada 

atividades pertinentes para o processo de apropriação da escrita alfabética.  

Na rotina de Verônica a leitura era uma prática diária e costumava envolver os 

alunos. Ela leu todos os dias, ora textos do livro didático ou de alguma ficha, ora 

histórias de livros literários, como: “De grão em grão”, “A galinha galinhola que escapou 

da caçarola”, “Marcelo, martelo e marmelo”, “O casamento do rato com a filha do 

besouro”, realizando situações de leitura protocolada, em que a história era finalizada 

no dia seguinte, e atividades que se relacionavam com história lida. Ela contemplou, 

ainda, textos da tradição oral, como as parlendas. Verônica, então, era leitora, 

propiciava interações e envolvia a turma. Às vezes, a leitura ocorria mais de uma vez no 

mesmo dia, como ocorreu na aula do 19/09/2013, que propiciou a leitura livre das 

crianças dos livros do acervo da sala e leitura de texto do livro didático. 

As atividades registradas no quadro seguiam uma lógica diferente, não se 

restringindo a cópia da tarefa, como vimos ocorrer nas aulas de Rute. Geralmente, 

Verônica realizava a atividade coletivamente com a turma e os registros no quadro eram 

de atividades em que a turma estava envolvida, como, por exemplo, referente a leitura 

realizada por ela ou a produção de uma lista de palavras ditadas pelas crianças e 

registradas com a participação das mesmas. Além de ter a prática de registrar a 

agenda, passando periodicamente tarefas para casa.  

É importante salientar, que Verônica costumava realizar a correção das 

atividades, às vezes, coletivamente e, em algumas situações, de forma individual, como 

evidencia o quadro acima.  

As atividades de apropriação do sistema de escrita alfabética foram bastante 

contempladas, dando ênfase à leitura e escrita de palavras, rimas e aliteração, 

oportunizando o uso do alfabeto móvel e a realização de trabalho em grupo, como 

podemos observar nos recortes de aula que se seguem: 

 

Após a atividade da ficha, Verônica pediu que os alunos se organizassem em 
grupo de quatro pessoas. [...]. Cinco grupos foram formados e a professora 
pediu o nome de cada grupo, que logo foi pensado pelos alunos: Jaguás, Hot 
dog, Arco-íris, Bem Barbie, Max steel azul [...]. 
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Verônica distribuiu fichas com letras e sílabas e pediu que os grupos formassem 
palavras. A turma se mostrou animada. Ela foi anotando no quadro as palavras 
formadas pelo grupo – no lugar correspondente a cada grupo. Alguns grupos 
interagiram bem, se empolgaram formando palavras[...] (informação verbal)26. 

 
Após o registro da rotina, Verônica iniciou a correção da atividade de casa, 
referente ao alfabetário marinho. Ela fez a reflexão com os nomes que 
começavam com a mesma letra e explicou que é preciso olhar para a letra 
seguinte (refletindo a ordem alfabética): “quem vem primeiro, o “a” ou o “o”?”. 
Ela usou o alfabeto fixado na parede, acima do quadro, como auxílio. Alguns 
alunos participaram intensamente [...]. 
[...]. 
A professora distribuiu os cadernos de classe (ela organizou esse caderno com 
a turma) e iniciou o registro dos nomes dos animais marinhos. Os alunos iam 
olhando o livro e dizendo a professora. Cada palavra foi registrada 
pausadamente, com a participação dos alunos, um nome d animal para cada 
letra do alfabeto (“com “d”, um animal com “d”). Ela escreveu com a ajuda dos 
alunos, que iam dizendo as letras. [...]. Ela ia às mesas dos alunos verificar a 
atividade, se baixava para ver. Verônica fez o registro no quadro utilizando os 
dois tipos de letras (informação verbal)27. 

 

Os recortes de aula evidenciam essa dinâmica da prática da referida professora 

e o foco de suas aulas, constantemente levando as crianças a pensarem na escrita das 

palavras. Ela dava voz aos alunos, como nessa aula em puderam dizer os nomes de 

seus grupos, e até soletrar para ela a escrita do nome. A organização de grupos, apesar 

de gerar alguns conflitos, possibilitava a reflexão coletiva e a ajuda entre os pares. 

Situações como essa, de participação coletiva, geravam contínuas reflexões sobre o 

sistema de escrita num movimento de diálogo. 

Verônica foi a professora do 1º ano que mais investiu em atividades que 

contemplavam a alfabetização e que, de fato, contribuiu nesse processo. Contudo, 

quando ela passou a compreender melhor o perfil do grupo e fazer mais intervenções, o 

seu tempo com a turma acabou, devido ao término da licença da professora Rute. 

Acreditamos que se tal prática docente tivesse feito parte da rotina das crianças até o 

final do ano, o desenvolvimento de muitas crianças teria sido diferente. 

Rute retornou dois meses depois, marcando o fim do período da professora 

Verônica, no entanto, ficou poucos dias, uma vez que havia conseguido se aposentar. 

Desse modo, as crianças foram novamente apresentadas a uma nova docente, Elza, 

professora contratada do município.  

                                                 
26 Informação registrada no diário de campo, em 29/08/2013. 
27 Informação registrada no diário de campo, em 06/09/2013. 
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Elza apresentou uma rotina completamente diferente da realizada por Verônica, 

apesar de termos visto poucas aulas dela, ficou evidente a seu modo de trabalhar a 

alfabetização das crianças: 

 

Quadro 7 – Rotina da professora Elza – 1º ano 

 1 2 

 06/11/2013 07/11/2013 

Chamada X  

Atividade no quadro (letra cursiva) X X 

Atividade – Ficha X (para casa) X (para casa) 

Correção de atividades  X 

Ditado  X 

Fonte: a autora 

 

De acordo com o quadro acima, observamos que a aula era iniciada, sem 

nenhum momento introdutório de leitura ou retomada de algo já estudado. Notamos as 

poucas atividades que eram realizadas no dia, justamente pelo tempo disponibilizado 

para cópia de atividades registradas no quadro, como evidencia o trecho de um dia de 

aula da referida professora: 

A professora iniciou o dia fazendo o registro de uma atividade no quadro, e até as 9h esperou que os 
alunos a copiassem, passando em algumas bancas. 

9h – merenda 

9h30 – Após a merenda, Elza deu um tempo e em seguida deu início a um ditado, referente a atividade 
que havia registrado: 

Escola Municipal  

Recife, 07 de novembro de 2013 

Aluno (a): _____________________________ 

X 

Atividade de classe 

X 
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Ditado de palavrinhas 

bola Pipa 

Lua 
 Ai 

Uva Boa 

Oi 
 

Sapo 

Elza ditou as palavras dando ênfase às sílabas, chamando à atenção da turma. Em seguida, fez a 
correção chamando alguns alunos para registrarem as palavras. Quando algum errava, ela chamava outro 
aluno.  

[...] 

A professora ditou mais quatro palavras e corrigiu. Ela propôs, então, um ditado mudo, em que escreveu 
palavras e pediu que eles desenhassem o que estava escrito. Contudo, os alunos acabaram lendo as palavras 
em voz alta, distorcendo o desafio.  

Ditado mudo 

Casa  sol 

Xx  xx 

Bola  tatu 

Xx  xx 

Lua  gato 

Xx  xx 

Após dá um tempo para o registro da 2ª questão, a professora registrou a 3ª questão, às 11h10. 
 
3ª) Desenhe um animal que tem penas. 
 
Elza explicou a tarefa de casa, entregando uma ficha de matemática, que não apresentava nenhuma 

relação com a aula do dia, e sim com o dia anterior [...] (informação verbal)28. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Informação registrada no diário de campo, em 07/11/2013. 
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O tempo da aula explanada foi todo disponibilizado para uma única tarefa, que 

demandava das crianças copiar do quadro as questões e respostas. O ditado foi uma 

atividade pertinente, mas o modo de condição acabou por inibir alguns alunos, 

principalmente aqueles que não estavam alfabetizados, porque Elza não fez uma 

reflexão sobre a escrita das palavras, apenas expressava o erro e chamava outra 

criança. 

Nesse sentido, o tempo didático foi pouco potencializado, tendo em vista que em 

boa parte do dia as crianças foram levadas a copiar atividades registradas no quadro. A 

dispersão dos alunos será comum diante de tais atividades, pois levavam muito tempo 

para realizar o registro do que havia sido solicitado. Elza soletrava as palavras ditadas 

parecendo reproduzir os antigos modelos de alfabetização e, de certo modo, guiava os 

alunos ao registro correto, visto que dava ênfase às sílabas pausadamente.   

Nas poucas aulas em que pudemos observar a referida professora, vimos que 

ela se assemelhava às professoras observadas por Albuquerque, Morais e Ferreiro 

(2008), que revelaram a nova roupagem da prática tradicional, em que muitos 

professores faziam uso para alfabetizar, priorizando a soletração, memorização, cópia 

etc. 

A outra aula observada da professora foi referente ao conteúdo de matemática, 

em que os alunos passaram todo o turno registrando uma atividade do quadro sobre 

subtração. Não visualizamos momentos de leitura ou de maior dinamismo na resolução 

das atividades. A professora, visivelmente, mostrou as dificuldades que tinha em 

continuar na turma, além do despreparo na sistematização das aulas para um grupo de 

alfabetização. Elza ficou menos de um mês e foi substituída pela docente Tina. 

Tina entrou no mês de novembro e concluiu o ano com a turma. Ela já 

apresentava uma rotina mais sistematizada, geralmente iniciava as aulas cantando a 

música do bom dia, juntamente com as crianças, e realizando a marcação do dia no 

calendário. Quanto às atividades, ela apresentou dificuldade em planejar as aulas. 

Diante dos desafios da turma na aprendizagem e das questões disciplinares, frente à 

dispersão e a possibilidade de a mesma não efetivar o planejado, ela costumava mudar 

o que havia iniciado. O quadro abaixo sintetiza a rotina da professora junto à turma: 
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Quadro 8 – Rotina da professora Tina – 1º ano/2013 

 1 2 3 4 5 6 7 

 13/11/13 20/11/13 04/12/13 05/12/13 11/12/13 12/12/13 18/12/13 

Marcação da data   X     

Música do bom dia   X X    

Chamada   X  X   

Leitura  X X (cada aluno 
recebeu um 
livro) 

X X X X 

Atividade no quadro 
(letra cursiva) 

X X (cópia de 
texto do LD) 

X (para casa)  X  X 

Atividade no Livro 
didático (LD) 

X X X X X X  

Atividade – Ficha X (para 
casa) 

X      

Correção de atividades X X X X X X X 

Registro da agenda X X X     

Fonte: a autora 

 

Observamos que, leitura, atividades no quadro e correção de atividades, 

ocorreram com frequência. A leitura geralmente era do livro didático ou de um livro do 

acervo da sala e ocorreu 6 (seis) vezes das 7 (sete) aulas observadas. A periodicidade 

de situações em que a leitura se fazia presente e era o foco da aula era um aspecto 

positivo da prática docente, bem como o uso do livro didático (L.D.). Os livros do acervo 

da sala foram manuseados com mais frequência, tendo em vista as solicitações de 

Tina. Contudo, o modo como mediava a aula e essas situações de leitura, acabava por 

tornar o momento de leitura menos envolvente. 

Tina tinha o hábito de solicitar a leitura dos alunos, muitas vezes constrangendo 

os que não sabiam ler ou os excluindo-os das atividades, principalmente, quando dava 

ênfase aos que já apresentavam autonomia na leitura e não ajudava os que tinham 

dificuldades. Afinal, como uma criança que não sabia ler, iria realizar a leitura e contar a 

história para toda turma? Algumas ainda tentavam fazer a leitura das imagens e inferir a 

história, mas não recebiam um auxilio individualizado. 

Mesmo consciente das dificuldades dos alunos, a professora insistia na leitura 

individual para fazer questionamentos sobre o que foi lido. Das 6 (seis) aulas em que 

verificamos momentos de leitura, observamos que Tina solicitou a leitura, dos alunos, 4 
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(quatro) vezes. O extrato da aula a seguir traz um exemplo da ação da referida docente: 

 

Após o recreio, Tina pediu que eles arrumassem os jogos29(sem fins 
pedagógicos), entregou um livro para cada aluno e pediu que eles lessem para 
depois contar a história a ela.  
[...] 
Em seguida, ela sentou na frente dos alunos e foi ouvindo as histórias. 
Enquanto isso, boa parte da turma conversava e não prestava atenção aos 
colegas. Devido a dificuldade da maioria da turma, poucos participaram, foi o 
caso de Paulo, Giovanna, Mariana e Kauny (esta inventou a história). A 
professora desistiu da atividade, devido a indisciplina. 
[...] 
Tina decidiu copiar a tarefa de casa, e ainda assim a turma continuava 
conversando e desatenta. Ela fez o registro de uma atividade de matemática, 
repetitiva, e ouviu dos alunos ‘de novo?’. Ela justificou, explicando que precisa 
verificar se eles aprenderam (informação verbal)30.  

 

O recorte da aula reafirma a análise em pauta, caracterizando a falta de 

compreensão das particularidades dos alunos, que, em sua maioria, concluiu o 1º ano 

sem ler e escrever autonomamente. A ausência de atenção da turma talvez tenha se 

dado porque a atividade de leitura não contemplou a maioria. Vimos que apenas uma 

aluna inventou a história do livro que pegou. A desistência da professora em dar 

continuidade à atividade pode justificar sua limitação em fazer, agir frente às 

problemáticas de sala de aula, jogando fora um tempo essencial para oportunizar o 

aprendizado da leitura e da escrita. As crianças pareciam perdidas na aula, muitas 

copiavam demonstrando não compreender a atividade. 

Notamos, ainda, atividades sem uma intencionalidade explícita, quando ela 

simplesmente copiava um texto presente no livro didático e passava as questões do 

livro referente ao texto ou quando mudava o assunto de maneira repentina, como fez na 

aula exposta acima, em que a atividade foi mudada rapidamente, da leitura e conversa 

sobre os textos, ela fez o registro de uma tarefa de matemática sem nenhuma 

introdução acerca do conteúdo.As atividades no quadro, geralmente, correspondiam ao 

registro de respostas das tarefas do livro didático ou atividades complementares de 

português e matemática.  

 

                                                 
29 Salientamos que os jogos citados não se referem aos jogos de alfabetização. São jogos usados na 

hora do recreio, sem nenhum fim pedagógico ou intervenção docente. 
30 Informação registrada no diário de campo, em 04/12/2013. 
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Em suma, podemos dizer que Tina contribuiu muito pouco para o processo de 

alfabetização, justamente por suas limitações em dar a devida atenção aos alunos que 

apresentavam dificuldades na compreensão do SEA. Estes, continuaram com as 

mesmas dúvidas e mantinham-se inseridos na sala de aula, muitas vezes, sem o 

mínimo de participação ou realização das tarefas do dia.  

As famílias sentiram os problemas gerados por tantas mudanças e, durante 

algumas entrevistas, no início do ano 2014, expuseram suas impressões do ano 

anterior, como expressou Édna, a mãe de Gisele, no depoimento inicial dessa seção. 

Laura, por exemplo, mãe de Milton, afirmou que o ano que passou foi horrível, com 

tanta troca de professores, que pensou em colocá-lo em uma escola particular, mas 

preferiu priorizar uma boa alimentação e investir na saúde do filho. Mara, mãe de Alex, 

fez a mesma observação. 

A visão dessas mães, além de esclarecer os transtornos de um ano difícil, 

validou também a atenção à vida escolar dos filhos. Nenhuma das mães que 

entrevistamos deixou de ressaltar as dificuldades vividas no 1º ano. Tais percepções 

apontam que a família, diferente do que muitos pensam, mostra-se atenta ao processo 

de aprendizagem do filho, não podemos homogeneizar as classes populares e ignorar 

as particularidades de cada um, como esclareceu Lahire (2004b), ao apontar que as 

famílias têm diferentes experiências com a escrita e com a escolarização dos filhos. 

Cada professor novo, portanto, alterou a ordem das coisas ou o que parecia 

ganhar estabilidade. As quatro professoras que passaram pela turma não mantiveram 

uma conexão com o processo em andamento. Rute, por exemplo, usava a letra cursiva, 

independente da dificuldade apresentada por alguns alunos, limitando, por exemplo, a 

participação de Alex, que copiava apenas para cumprir o que se mandava. Diferente 

dessa perspectiva, Verônica passou a usar as duas letras para atender às dificuldades 

existentes na turma, o que não foi bem aceito por Rute, que, ao retornar da licença, 

expressou sua desaprovação diante das mudanças na rotina realizadas pela substituta.  

O movimento escolar exposto evidencia o descompasso do ensino vivenciado 

por essas crianças do 1º ano do ciclo de alfabetização, principalmente, expõe as 

poucas oportunidades criadas para o desenvolvimento das aprendizagens da leitura e 

escrita. Isto é, não houve um investimento ou esforço escolar que possibilitasse o 
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avanço das crianças nesse processo de alfabetização. O que vimos foi, crianças já 

alfabetizadas que se mantiveram do mesmo jeito, sem maiores avanços na leitura e 

produção de textos, e crianças nos níveis iniciais de escrita que concluíram o ano no 

mesmo nívelou com avanço sutil. Nesse sentido, como foi o 2º ano? Na busca de dar 

continuidade ao acompanhamento da turma, chegamos à mesma sala de aula, com a 

mesma turma, agora no 2º ano do ciclo de alfabetização. 

 

5.2 O 2º ANO: tudo novo de novo 

 

Um novo ano, uma nova “série” e a mesma turma. Já havíamos tido a 

oportunidade de conhecer a nova professora na reunião de planejamento com os 

professores da escola. Fomos apresentados a Júlia, docente oriunda de uma creche 

que encerrou suas atividades, que ensinava à tarde numa escola privada bastante 

conhecida. Tais referências geraram expectativas e fizeram a escola visualizar dias 

melhores para as crianças, que passaram por aulas conturbadas em 2013. No entanto, 

fomos surpreendidos por ações que acabaram mantendo as limitações da turma por 

algum tempo. 

Antes de nos debruçarmos nas aulas, vale salientar que todas as crianças 

receberam livros didáticos, agora de cinco disciplinas: português, matemática, história, 

geografia e ciências31, além de livros de literatura infantil e um livro de atividades de 

leitura, referentes à mais nova ação do município, intitulada “Nas Ondas da Leitura”, 

que integrava o ProLer e pretendia dar subsidio para o melhor desenvolvimento de 

leitores, conforme afirmaram os incentivadores da ação. Todos os alunos receberam 

uma mochila com o material da referida ação, mas, por solicitação da direção, não 

levaram os livros para casa, estes seriam levados à medida que a leitura em sala 

acontecesse. A professora solicitou que os alunos escrevessem os seus nomes em 

todos os livros e os guardou em seu armário. Segundo a direção, os livros poderiam 

não voltar e isso impossibilitaria o trabalho em sala. 

 

 

                                                 
31 Os livros didáticos adotados, pelo PNLD 2013, pertenciam a coleção Projeto Buriti–2º ano. 
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Entre os livros da referida ação, estava “O livro de leitura e escrita 1”, usado 

como material complementar das atividades referentes ao eixo leitura.  

 

Fotografia 4 – Livro de leitura e escrita da ação 
“Nas ondas da leitura”/ProLer 

 

Fonte: a autora 

 

De posse dessas informações podemos iniciar nossa inserção nas aulas do 2º 

ano. 

As aulas foram iniciadas com os mesmos problemas relacionados à disciplina da 

turma. Na primeira observação realizada, nos deparamos com Júlia, na secretaria, com 

uma aluna que frequentemente se envolvia em conflitos, gerados por ela, bem como, 

pelo grupo que a exclui em diversas situações. Como dissemos antes, a turma era bem 

competitiva e indisciplinada, e a divisão dos grupos era explícita. Vários episódios 

conflitantes e violentos aconteceram no primeiro semestre de 2014. A atitude da 

professora nos chamava atenção, pois, muitas vezes, contribuiu para o agravamento 

dos conflitos, não interferindo de maneira profissional. Júlia, em muitas situações, 

sentava ou dava andamento à tarefa, deixando fluir a conversa agressiva, inclusive, o 

aumento de brigas. Ela costumava deixar claro que não podia fazer nada e que não 

sabia muito o que fazer com a turma. Tais situações geravam mal aproveitamento do 

tempo, bem como,limitavam as possibilidades de atrair a turma com atividades atrativas 

e desafiadoras.  

As dificuldades de muitas crianças, principalmente por não saberem ler e 

escrever, causaram mais limitações no desenvolvimento da prática docente da 
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professora Júlia. O quadro a seguir evidencia a sua rotina: 

 

Quadro 9 – Rotina da professora Júlia – 2º ano/ 2014 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 20/02 25/02 
 

27/02 12/03 
 

24/ 
03 
 

27/03 
 

28/03 
 

31/03 07 
/04 

08/04 09 
/04 
 

10/ 
04 
 

23/04 
 

Chamada      X (fez  
em 
silêncio) 

       

Leitura  X X   X X    X   X livro 
literário/ 
paradidátic
o 

Atividade no  
quadro (letra 
cursiva) 

X X X X 
(copiou 
do LD  
de hist.) 

X  X (cópia 
do LD  
de port.) 

X  X (do 
LD) 

 X X 

Atividade no 
Livro didático 
(LD) 

X X  X X X X X  X X  X 

Atividade –  
Ficha 

    X X   X     

Correção de 
atividades 

X X X X X X X X X  X  X 

Registro da  
Agenda 

X         X   X 

Ditado             X 

Biblioteca       X      X 
(devolução 
de livros) 

Fonte: a autora 

 

O quadro da rotina de Júlia nos permite visualizar que em suas aulas não havia 

uma rotina inicial com registro das atividades do dia, marcação da data, contagem, 

entre outras situações importantes no processo de organização diária das crianças. 

Vimos que Júlia, geralmente, realizava atividades no quadro, de português ou 

matemática, às vezes, inclusive, copiando algo que já estava presente no livro, fato que 

dava a impressão de deixar o tempo passar. Tais atividades demoravam bastante para 

serem concluídas pelas crianças, que se dispersavam constantemente.  

Conforme o quadro, percebemos a presença de muitos momentos de leitura, 

geralmente de textos dos livros didáticos. Contudo, normalmente Júlia lia de forma 

rápida ou fazia um resumo do texto. Quanto à leitura de livros literários, presenciamos 

apenas em uma das aulas. O uso do livro didático nem sempre o uso era planejado e 
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sequenciado de forma coerente, isto é, às vezes iniciava fazendo uma leitura ou 

explicando o assunto de determinada página, e, ao passar para página seguinte, 

mesmo com assunto novo, ela dava continuidade, sem ter planejado algo referente ao 

mesmo. Desse modo, muitos conteúdos eram trabalhados no mesmo dia, sem 

aprofundamento. Ela seguia a lógica do livro e passava de uma temática a outra 

repentinamente. As leituras se davam nesse contexto, ora em voz alta e, em outras 

situações, apenas dava a explicação sobre o texto: 

 

Após o recreio, a professora leu o poema sobre os direitos das crianças da 
página 21 do livro de ciências. Mas não fez uma leitura coletiva. Em seguida, 
pediu aos alunos que virassem a página e iniciou o estudo sobre os dentes. 
Júlia leu o texto ‘Por dentro da cárie’. Ela fez pausas durante a leitura, 
explicando sobre cárie. Os alunos participaram intensamente, fazendo suas 
colocações (informação verbal)32. 
 

Fotografia 5 – Livro de Ciências 

 
Fonte: a autora 

 

O recorte do diário de campo mostra um dia em que a leitura foi bem presente, 

contudo, os assuntos variaram bastante. A leitura do texto “O direito das crianças 

segundo Ruth Rocha”, foi realizada muito rapidamente e não envolveu a turma. Por 

outro lado, o estudo sobre a cárie possibilitou maior envolvimento e mobilização de 

todos, inclusive pela própria ação de Júlia, que fez mais perguntas e ouviu as crianças. 

E por tratar-se de um assunto interessante sobre algo do corpo deles.  

                                                 
32 Informação registrada no diário de campo, em 27/03/2014. 
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O fato de muitas vezes vivenciarmos cenas de leitura realizadas sem o 

envolvimento do grupo, trouxe à tona o pensar sobre a finalidade em realizá-las, ou 

seja, até que ponto a presença da leitura possibilitava o aprender a ler? A leitura foi 

usada muito mais como o meio para se ensinar algo, do que enfatizada como objeto de 

ensino, como se todos os alunos já soubessem ler autonomamente. Júlia nem sempre 

considerou as dificuldades dos alunos que ainda não haviam aprendido a ler e escrever, 

estes precisariam de mais tempo para compreender o texto lido.  

O que ficou evidente foi a dificuldade da professora em trabalhar com uma turma 

tão heterogênea. Vimos, durante as observações das aulas, que ela fazia atividades 

relevantes, mas nem sempre possibilitava a participação das crianças, conseguindo 

obter a mesma atenção dada à atividade sobre as cáries. Júlia nos esclareceu, numa 

observação de aula, que não planejava, não tinha tempo para isso, diferente de como 

fazia na outra escola que lecionava, onde todos já sabiam ler. Foi enfática ao expor que 

ensinar a ler não era sua atribuição. Júlia não tinha experiência em turmas de 

alfabetização e acreditava que muitos problemas eram referentes ao ambiente familiar e 

comunitário em que viviam as crianças.  

A impossibilidade que Júlia expressava nos remete à Merieu (1995) ao afirmar a 

importância do trabalho docente em busca do desenvolvimento da aprendizagem, que 

não pode ser deslocado para a família, como também à Aquino (1998) que alerta para o 

equívoco em responsabilizar os alunos pelas dificuldades na aprendizagem, tornando-

os empecilhos para ações efetivas. Rememoramos também os discursos presentes no 

nosso país, referentes aos déficits de crianças de classes populares. É nesse sentido 

que Morais (2012) esclarece o verdadeiro “apartheid” que vivemos na educação 

brasileira, apesar de tantas mudanças, tantos estudos que propiciam um fazer mais 

coerente na sala de aula, ainda vivenciamos cenas como estas, que mantém a ideia do 

déficit cultural, como se essas crianças não tivessem condições para desenvolver 

aprendizagens. 

Diante das explanações sobre a prática de Júlia, concluímos que ela não 

conseguiu contribuir efetivamente para o processo de alfabetização, deixando as 

crianças com dificuldades, na maioria das vezes, manter-se na inércia frente as tarefas 

diárias. As dificuldades vivenciadas por Júlia no cotidiano da sala de aula a fizeram 
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rever sua permanência na instituição e, após dois meses, ela realizou uma troca de 

escola. Os alunos foram apresentados a uma nova professora, mas bastante conhecida 

por eles, a ex-coordenadora Elisa, que assumiu a turma e ficou até o final do ano letivo.  

As aulas passaram então, a ser mais permeadas por momentos de leitura. Elisa 

promoveu leitura de diversos livros, entre eles, livros que compunham o acervo do 

PNLD, obras complementares e pertencentes à biblioteca. 

Elisa, que iniciou seu trabalho com a turma no mês de abril de 2014, buscou 

sistematizar uma rotina e propiciou momentos significativos de aprendizagem: 

 

Quadro 10 – Rotina da professora Elisa – 2014 

 

Fonte: a autora 

 

Percebemos que Elisa realizava, permanentemente, em suas aulas, leitura e 

atividades no quadro (geralmente de português), assim como, fazia bastante uso dos 

livros didáticos. Gradativamente, compreendeu as particularidades de cada aluno e 



115 

 

passou a realizar atividades que envolviam, principalmente, as crianças com maiores 

dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita. Ela costumava pedir aos alunos 

alfabetizados para realizar a leitura do texto e, em seguida, quando necessário, a 

mesma lia novamente. Elisa, paulatinamente, foi construindo uma rotina sistematizada 

com a turma, contemplando leituras, atividades de apropriação do SEA, atividades em 

grupo, entre outras. Uma atividade bastante significativa, que se integrou ao cotidiano, 

foi a leitura no microfone, em que os alunos estudavam o texto para ler no microfone 

para a turma. O trecho de uma de suas aulas exemplifica um pouco de como se dava a 

prática da professora Elisa: 

 

A aula foi iniciada com o registro do cabeçalho no quadro. Em seguida, Elisa 
distribuiu o livro de leitura do projeto ‘Nas Ondas da Leitura’ e a turma foi 
solicitada a realizar a leitura silenciosa do texto “É hora de cuidar da saúde”. 
Elisa organizou a turma, colocou alguém que já sabia ler junto a um colega que 
ainda não sabia.  
[...] 
Elisa foi em algumas mesas verificar a leitura das duplas e depois iniciou a 
leitura, a fim de completar as lacunas da atividade (informação verbal)33. 

 

Vimos que Elisa organizava o processo para que a leitura acontecesse além de 

mostrar uma atenção aos alunos ainda não alfabetizados, que puderam, junto aos 

colegas, refletir o texto e pensar sobre a escrita de algumas palavras. 

Geralmente, após a leitura, Elisa realizava atividade de reflexão do SEA ou 

produção textual. Durante as observações, identificamos algumas atividades variadas, 

contemplando o eixo de apropriação do SEA, dentre elas: escrita de palavras e 

formação/escrita de frases, o estudo da ordem alfabética, o uso de diferentes tipos de 

letras, o ditado, etc. Notamos que, em uma aula, foram contempladas mais de uma 

atividade que possibilitava a reflexão da escrita, muitas vezes desencadeadas de uma 

leitura ou tarefa.  

O ditado, diferente do modo realizado por Elza (1º ano) e por Júlia, foi 

responsável por reflexões pertinentes acerca da escrita das palavras, num trabalho 

individual com as crianças, ou seja, apesar de Elisa realizar o ditado com todos, dava 

um direcionamento diferenciado, quando chamava cada um para pensar no que 

                                                 
33 Informação registrada no diário de campo, em 28/05/2014. 
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escreveu, como podemos ver em um desses dias em que o ditado foi contemplado: 

 

[...]. Após a merenda, Elisa continuou com a atividade, registrando a 2ª questão, 
um ditado. 
2. Ditado 

1 _______ 
2________ 

3 _______ 
4 ________ 

5________ 
6_______ 
6 ________ 
7 ________ 

 
Após o ditado, Elisa registrou uma atividade de matemática. 
[...] 
Enquanto a turma copiava, ela foi chamando cada aluno para corrigir o ditado 
(informação verbal)34. 

 

A atividade envolvendo o ditado possibilitou um atendimento individual, em que 

Elisa ia questionando a escrita, levando muitas crianças a identificar suas falhas. Desse 

modo, ela permitiu que cada criança pudesse se sentir mais à vontade para expor suas 

hipóteses. 

Elisa mudou o cotidiano que havia se estabelecido na turma e efetivamente 

contribuiu para o processo de alfabetização, possibilitando que os alunos avançassem 

em suas hipóteses de escrita e se tornassem alfabetizados. A sua preocupação e 

atenção em realizar atividades relevantes eram evidentes. Notamos que o 

acompanhamento individual foi realizado em diversos momentos, em que professora 

auxiliou os alunos, ajudando-os a pensar na atividade, a identificar erros, solicitando 

revisão, chamando para realizar atividade no quadro. Em todas essas situações foi 

possível estabelecer o contato mais próximo com o estudante. Ela passou a organizar a 

sala de modo diferente, juntando as mesas e formando pequenos grupos. Também 

trouxe o alfabeto para a parte mais baixa da parede, pois este encontrava-se fixado 

acima do quadro. Essas pequenas mudanças alteraram o ritmo da sala. 

A mudança de professora e o fazer de um novo cotidiano mobilizou a turma, 

tornando-a mais participativa e menos indisciplinada. Mesmo sabendo que a indisciplina 

se fazia presente, pensamos que a prática docente com foco nas particularidades da 

turma e de cada criança possibilitaram a diminuição da bagunça, do descaso e da 

 

                                                 
34 Informação registrada no diário de campo, em 13/08/2014. 
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aparente ausência das crianças diante das atividades escolares.  

Vale ressaltar, ainda, a presença da ação interclasse que a escola tentou 

estabelecer e que vimos ocorrer em três observações de aula, como evidencia o quadro 

acima. A referida ação buscava separar as crianças sem níveis de aprendizagem, 

durante alguns horários da semana, e envolvia os alunos dos três anos do 1º ciclo. 

Assim, em determinado horário, as crianças trocavam de sala a fim de realizar estudos 

voltados para o nível de aprendizagem em que se encontravam, isto é, a professora 

responsável desenvolvia atividades específicas de acordo com o perfil do grupo. Elisa 

ficava com os alunos no nível intermediário, ou seja, aqueles que já sabiam lê e 

escrever. No entanto, a ação não obteve êxito, durou cerca de um mês, e as 

professoras decidiram pelo seu fim, principalmente por conta da desorganização gerada 

pela troca de classe e pelo excesso de alunos com algumas docentes. Porém, foi um 

esforço da escola que via a necessidade de diversas crianças que ainda não se 

encontravam alfabetizadas. 

 

5.2.1 Uma mudança na rotina: o Mais Educação 

 

Não poderíamos deixar de esclarecer que, durante o ano de 2014, a maioria das 

crianças da turma passou a frequentar o Programa Mais Educação, que acontecia na 

escola, disponível no turno oposto ao que elas estudavam. Desse modo, quatro 

crianças da nossa pesquisa alteraram suas rotinas após a escola. Elas largavam do 

turno de aula, retornavam às suas casas e voltavam à escola às 13h30, a fim de iniciar 

as atividades disponibilizadas pelo Programa. Tal mudança as aproximou ainda mais da 

escola e buscou ampliar as possibilidades de aprendizagem. 

O Programa Mais Educação é uma estratégia do Ministério da Educação na 

busca de ampliar a jornada escolar. As escolas fazem a adesão e passam a oferecer 

atividades em diversos campos, como também, apoio pedagógico que busca contribuir 

com as atividades escolares. Conforme Milena, a professora responsável pela oficina 

nomeada “estudo”, o programa era disponibilizado apenas para os alunos do 3º ao 5º 

ano, mas a escola optou por inserir crianças também do 2º ano. Na escola observada  
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funcionaram cinco oficinas, dentre elas, a oficina pedagógica, nomeada “estudo”, que 

visava precisamente complementar as reflexões tecidas durante as aulas no turno 

regular. As outras oficinas eram: dança/teatro, taekwondo, esporte e jornal35.  

A oficina de “estudo” quase não cumpria o seu papel, de acordo com Milena. Ela 

nos informou que as crianças dificilmente levavam as atividades de casa e ela 

costumava preparar atividades para realizar com eles. Milena explicou também, que 

nos dias da oficina de taekwondo ela não conseguia realizar atividades e,comumente 

passava filme, devido ao barulho e dispersão das crianças. No segundo semestre do 

ano de 2014, a referida oficina sofreu modificações e passou a funcionar como reforço 

escolar, mais especificamente com as crianças que apresentavam dificuldades no 

aprendizado da leitura e da escrita, como foi o caso de Alex e Gilson.  

Nesse sentido, percebemos que o reforço ajudou bastante as crianças com 

dificuldades, pois elas passaram a receber mais atenção, permeado por momentos 

individualizados. Milena realizava leitura com eles, levava atividades de identificação de 

palavras, composição, recorte, leitura, etc. Ela informou que a oficina, naquele período, 

ainda precisava ser reformulada para, de fato, atingir o objetivo almejado, ou seja, 

contribuir com as atividades desenvolvidas nas aulas no turno regular. O próprio espaço 

comprometia a realização das atividades, porque, com a ausência de lugar apropriado, 

as crianças se dispersavam facilmente. 

É importante destacar que além da oficina “estudo”, alguns alunos, como Gilson, 

receberam o acompanhamento da responsável pela biblioteca, que costumava dar 

reforço escolar para algumas crianças que ainda não estavam alfabetizadas36.  

Em suma, percebemos as várias dificuldades enfrentadas pelas crianças, 

consequência das trocas de professoras e das incoerências no desenvolvimento de um 

trabalho sistematizado com a turma. Como também, o reconhecimento da escola 

acerca da referida situação e os esforços a fim de superar as dificuldades presentes, 

materializadas com a escolha da professora Elisa, a inserção dessas crianças no   

                                                 
35 Tinha por finalidade produzir o jornal da escola com a participação dos alunos. 
36 A professora da biblioteca já fazia esse reforço com outras crianças e sempre que necessário, a escola 

ou a professora solicitava seu apoio. Ela realizava um trabalho mais repetitivo com ênfase nas famílias 
silábicas, bastante tradicional. Contudo, o ponto forte era o trabalho individual com a criança, que 
recebia atenção exclusiva durante o processo de aprendizagem. 



119 

 

Programa MAIS EDUCAÇÃO, o redirecionamento da proposta da oficina “estudo” e 

com a busca da ajuda da professora da biblioteca. Esforços que se somaram e puderam 

puderam contribuir com a aprendizagem da leitura e da escrita das crianças dessa 

turma. 

Diante desse breve panorama da turma, e do processo de alfabetização na 

escola, passamos a nos centrar no questionamento que norteia essa pesquisa: como a 

escola e a família contribuem para o aprendizado da leitura e da escrita das crianças 

em processo de alfabetização? Para contemplar tal resposta, vamos nos debruçar nos 

retratos das cinco crianças estudadas, com ênfase nas suas particularidades, tendo em 

vista as dinâmicas no âmbito familiar e escolar. Muitas cenas de sala de aula serão 

contempladas à medida que cada retrato for sendo revelado.  

Nas seções que se seguem, buscamos apresentar cada criança pesquisada de 

forma única, tendo em vista suas particularidades, suas interações em sala de aula e 

fora dela, em torno da aprendizagem da leitura e da escrita, as aprendizagens e 

dificuldades ao longo de dois anos do ciclo de alfabetização. Não optamos em 

apresentar a partir de categorias que acomodassem as crianças, e sim, em falar delas 

com maior aprofundamento, tornando-as protagonistas da pesquisa, nos permitindo 

perceber como se envolvem, tanto na sala de aula quanto em casa com suas famílias, 

em atividades que contribuem com o processo de alfabetização. 

Cada criança irá compor um “retrato”, como nomeamos cada capítulo desta 

parte. Desse modo, teremos cinco retratos que se propõem a detalhar o processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita, com ênfase nas contribuições da escola e da 

família. 

Apresentaremos dados das observações de aulas realizadas em 2013 e 2014, 

no 1º e 2º ano do ciclo de alfabetização, em que acompanhamos a mesma turma, com 

ênfase nos cinco alunos protagonistas de nossa pesquisa, bem como, dados de 

observações e entrevistas nas casas dessas crianças. Desse modo, cada retrato está 

permeado de dados desses dois anos na sala de aula, de momentos observados no 

programa Mais educação, de observações realizadas nas casas e de entrevistas 

realizadas com docente, direção, mães e crianças.   
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6 “EU MORO NA CASA DAS PLANTAS” – MILTON 

 

Imagem 4 – Uma reflexão 

 

Fonte: Quino (2010) 

 

Todas as flores têm nome 
Rosa, camélia e jasmim 
Flores não têm sobrenome 
Mas a gente sim (TOQUINHO, 1987). 

 

Antes de falarmos do aluno e de sua relação com a sala de aula, julgamos 

necessário apresentar Milton, a criança que mora “na casa das plantas”, como ele se 

referia ao falar da sua casa. Inicialmente não entendíamos muito bem, mas a ida até lá 

nos esclareceu do que se tratava. Milton morava com a mãe, Laura, em uma pequena 

casa, em um primeiro andar, nos fundos de uma loja de plantas. É uma grande casa, 

com algumas pequenas ao fundo.  

Laura tinha o ensino médio completo, era separada, Milton era o seu único filho e 

ela trabalhava no restaurante do cunhado, atendendo delivery. Segundo ela, o pai de 

Milton dava uma ajuda mínima. 

As visitas à casa de Milton ocorreram em momentos espaçados, a fim de que 

pudéssemos compreender melhor as contribuições desse meio familiar para a 

aprendizagem, entender como a escola estava sendo percebida por eles e como se 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNSR9_6I28cCFckMkAodvtMBmw&url=https://devircigano.wordpress.com/page/10/&bvm=bv.101800829,d.Y2I&psig=AFQjCNFkvgTe5ntRnEZA0HUQDBrP9BGY5g&ust=1441376699175558
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dava tal relação. Tais momentos nos propiciaram observar o ambiente em que Milton 

morava e realizar entrevistas com ele e com sua mãe. Laura se mostrou disponível em 

todos os momentos da pesquisa e sempre agendávamos a visita para garantir a 

qualidade de cada encontro. Ressaltamos que, paralelamente, realizávamos 

observações frequentes na sala de aula de Milton.  

Milton entrou na escola pesquisada no ano de 2013, inserindo-se no 1º ano do 

ciclo de alfabetização ou 1º ciclo. Ao iniciarmos a pesquisa ele não estava alfabetizado 

e apresentava muitas dificuldades em compreender o sistema de escrita alfabética. 

Nesse sentido, buscaremos primeiramente entender quais foram os investimentos 

eesforços da escola no 1º e 2º ano do ciclo. Em seguida, apresentaremos quais foram 

as contribuições familiares para o desenvolvimento da aprendizagem da leitura e da 

escrita.  

 

6.1 MILTON, A ESCOLA E A APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA: 

investimentos no ciclo de alfabetização 

 

Para entendermos Milton e seu processo de aprendizagem da leitura e da 

escrita, apontaremos aspectos do contexto da sala de aula e da escola, que nos 

permitem refletir sobre os investimentos realizados em torno dele. Nesse sentido, 

buscamos apresentar algumas cenas de aulas, trechos de entrevistas e extratos do 

diário de campo que contemplam dados pertinentes.  

Milton era um aluno quieto, que interagia mais efetivamente com poucos colegas, 

conforme percebemos durante as observações em sala de aula. Ele, como outras 

crianças da turma, parecia não ser percebido pela escola e pelas docentes que não 

conseguiam compreender o perfil dos alunos e manter uma rotina. A fala da diretora 

Antônia, no segundo semestre do ano de 2014, quando Milton já frequentava o 2º ano 

do ciclo de alfabetização, retrata a ausência de percepção no aluno e suas 

particularidades: 

 

Priscila (P.): Milton? 
Diretora.: Paulo Milton. 
P.: Não. Milton, só Milton. Milton Farias. 
D.: Ah, Milton Farias. Milton Farias começou esse ano. 
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P.: Ano passado. 
D.: Ano passado, né? Mas foi no iniciozinho do ano? 
P.: Não sei. 
D.: Se não me falha a memória, ele não fez a educação infantil aqui não.  A 
gente conhece, conheço pouco visse, a história dele. Eu até achava que ele 
tinha um desenvolvimento mais avançado [...] (informação verbal)37.  

 

O diálogo exposto revela que a diretora sentiu dificuldade em lembrar quem é o 

referido aluno, apresentando poucos dados sobre ele e, até mesmo, dúvida quanto ao 

ano de ingresso na escola. Milton segue desapercebido, uma vez que, como Antônia 

expôs, acreditava que ele apresentava melhor desenvolvimento na aprendizagem.  

O aluno realizava as atividades, copiando as tarefas registradas no quadro, e 

participava oralmente de alguns momentos coletivos de estudo. Também costumava se 

juntar a algum colega quando precisava realizar algo de maneira autônoma. Contudo, 

sentia bastante dificuldade em realizar exercício sozinho, principalmente por não saber 

ler e escrever, no período em que iniciamos as observações. Durante a pesquisa, 

solicitamos um ditado em uma das observações, a fim de verificar o nível em que os 

alunos se encontravam. Milton se negou a fazer e entregou a folha em branco, 

demonstrando nervosismo frente à solicitação.  

É importante ressaltar que a conclusão de que Milton ainda não compreendia o 

sistema de escrita foi nossa, ao longo das observações, porque ao realizarmos a leitura 

dos registros da caderneta da professora Rute, que estava com a turma desde o 

começo do ano, Milton era considerado alfabetizado, realizando a leitura de palavras e 

escrita frases.  

Algumas cenas38 ou situações vivenciadas na escola, em sala de aula, irão nos 

ajudar a compreender Milton. São cenas que envolvem as professoras Rute e Elza (1º 

ano), Júlia e Elisa (2º ano).  

A professora Rute, que iniciou o ano letivo com a turma e se afastou no segundo 

semestre, foi a responsável por um momento muito relevante, a primeira cena de leitura 

com as crianças que observamos, em que Rute conseguiu mobilizar o grupo a participar  

 

  

                                                 
37 Entrevista concedida pela Diretora Antônia, em 02/09/2014. 
38 Chamaremos de cena os recortes de aulas observadas, diálogos estabelecidos durante a aula ou 

momentos observados e registrados. 
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da leitura interativa que realizou. A leitura se desdobrou após o recebimento de uma 

obra literária que iria compor o acervo individual do aluno, como ilustra o recorte do 

diário de campo a seguir:   

 

A professora entregou um livro para cada aluno (material recebido pela 
prefeitura, a fim de ser dado aos alunos). Antes, ela conversou, explicou o que 
iria ler e entregou os livros. Rute solicitou aos alunos que colocassem os nomes 
no livro e folheassem o material, que tratava sobre os cuidados com o meio 
ambiente. Ela conversou sobre a temática, ‘quem está nesse livro?’. Logo os 
alunos identificaram que se tratava da Turma da Mônica. Eles falaram sobre o 
planeta, alguns disseram que era o “planeta Brasil”, mas logo alguém falou que 
era o Planeta Terra, depois do diálogo estabelecido pela professora, que 
enfatizou que Brasil é o país.  
Em seguida, a professora, junto com a turma, passou página por página, 
solicitando que dissessem o que estava acontecendo em cada cena. Após essa 
interação com a turma, explicando a história a partir das imagens e solicitando a 
leitura de palavras em destaque, Rute leu a história. Terminada a leitura, os 
alunos foram solicitados a fazer um desenho referente ao que leu, a algo que 
merecesse ser destacado (informação verbal)39.  

 

Folhear o livro, ver suas imagens e realizar a leitura representou uma situação 

enriquecedora, permitindo aos alunos realizar suas interpretações, pensar sobre a 

temática e participar, mesmo sem ler autonomamente, de uma situação de leitura. Além 

do significado desse momento, demos o referido destaque porque vimos que o 

recebimento desse livro também possibilitou, de certo modo, o diálogo com o ambiente 

externo à escola, isto é, com a casa em que vivem as crianças, como pudemos notar na 

casa de Milton, durante uma visita realizada. O livro dessa aula “Cuidando do nosso 

planeta” compunha os materiais escritos que Milton guardava, fato que expõe a 

relevância de momentos como o vivenciado no referido dia. Não se trata apenas da 

obtenção do material, mas do desenvolvimento de uma atividade significativa que 

possibilitou o sentido que o livro tinha entre os guardados de Milton, como veremos 

adiante.  

Ressaltamos que a leitura é um eixo da língua portuguesa que precisa ser 

desenvolvido desde os primeiros anos escolares, a fim de proporcionar o contato dos 

alunos com os variados textos que circulam socialmente, até porque, como bem 

esclareceu Solé (1998), o aprendiz de leitor já tem conhecimentos pertinentes que  

 

                                                 
39 Informação registrada no diário de campo, em 12/08/2013. 
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podem ser aproveitados para o melhor desenvolvimento dessa aprendizagem. Portanto, 

Milton, apesar de não alfabetizado no período, se envolveu em uma atividade de leitura 

que repercutiu fora do ambiente escolar. 

Contudo, Rute não parecia atenta às particularidades do grupo ou dificuldades 

dos alunos. Percebemos, durante as poucas observações de suas aulas, que algumas 

crianças, entre elas Milton, não estavam apropriadas da letra cursiva, por exemplo, 

mas, ainda assim, as atividades registradas pela professora eram escritas com esse 

tipo de letra. Além da ausência de organização ao fazer o registro no quadro, muitas 

vezes os alunos ficavam perdidos diante do que estava sendo registrado. Lembramos 

que entre as docentes que passaram pela turma, apenas Verônica considerou essa 

especificidade e costumava escrever no quadro usando os dois tipos de letras, cursiva 

e bastão. Evidenciamos como era difícil para Milton escrever com a letra cursiva, fato 

revelado por sua mãe em algumas conversas e explícito nos registros de seu caderno: 

 

Fotografia 6 – Caderno de Milton – 
Atividade realizada em novembro de 2013/1º ano 

 
Fonte: a autora 

 

A dificuldade de Milton, e a não consideração dessa dificuldade concretizada 

diariamente nas atividades registradas, nos remete ao estudo de Albuquerque e 
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Ferreira (2008) que ressaltam que práticas docentes, quando não consideram as 

particularidades discentes, tendem a causar desinteresse. Tais dificuldades foram mais 

amenizadas ao longo das aulas de Verônica, inclusive pela ação de contemplar os dois 

tipos de letra e pela rotina que estabeleceu enquanto esteve presente na sala de aula. 

O recorte de uma aula da professora Elza mostra Milton durante uma atividade 

de classe:  

 

A professora iniciou o dia fazendo o registro de uma atividade no quadro, e, até as 9h, esperou que  

os alunos a copiassem, passando em algumas bancas. 

9h – merenda 

9h30 – Após a merenda, Elza deu um tempo e, em seguida, deu início a um ditado, referente à 

atividade que havia registrado: 

 

Escola Municipal  

Recife, 07 de novembro de 2013 

Aluno (a): _____________________________ 

X 

Atividade de classe 

X 

Ditado de palavrinhas 

bola pipa 

Lua 
 ai 

Uva boa 

Oi 
 

sapo 

Elza ditou as palavras dando ênfase às sílabas, chamando a atenção da turma. Em seguida, fez a 
correção  
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chamando alguns alunos para registrarem as palavras. Quando algum errava, ela chamava outro  

aluno. [...] 

- Milton não conseguiu registrar “uva”, escreveu “coa” 

[...] 

A professora ditou mais quatro palavras e corrigiu. Ela propôs, então, um ditado mudo, em que  

escreveu palavras e pediu que eles desenhassem o que estava escrito. Contudo, os alunos  

acabaram lendo as palavras em voz alta, distorcendo o desafio.  

 

1) Ditado mudo 

Casa  sol 

Xx  xx 

Bola  tatu 

Xx  xx 

Lua  gato 

Xx  xx 

 

Após dá um tempo para o registro da 2ª questão, a professora registrou a 3ª questão, às 11h10. 

 

3ª) Desenhe um animal que tem penas. 

 

Elza explicou a tarefa de casa, entregando uma ficha de matemática, que não apresentava nenhuma 

relação com a aula do dia, e sim, com o dia anterior. Às 11h alguns pais ou responsáveis começaram a 

chegar e perguntar se a criança já podia ir embora. Ela recolheu a ficha do dia anterior (i)formação 

verbal)40. 

 

A cena apresentada nos permite verificar que Elza buscou a participação das 

crianças, mas não permitiu que as mesmas refletissem diante de suas dificuldades. 

                                                 
40 Informação registrada no diário de campo, em 07/11/2013. 
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Milton, ao registrar de maneira incorreta a palavra “uva”, foi corrigido por outra criança. 

Uma reflexão mais direta com Milton foi desperdiçada e, talvez, o não acerto o deixasse 

ainda mais angustiado diante das atividades. Nesse sentido, as dificuldades dele não 

foram exploradas, considerando que se tratava do final de ano. 

Milton conclui o 1º ano não alfabetizado, com dificuldades no registro da letra 

cursiva e na compreensão do SEA. Apesar de mostrar-se atento durante algumas 

atividades referentes à leitura, reflexão de rimas, atividades que o envolviam e que ele 

tinha certa autonomia para realizar, como responder oralmente questões colocadas 

pela professora, por exemplo. E de realizar também a cópia de atividades registradas 

no quadro, pouco foi feito, efetivamente, para que a criança avançasse diante de suas 

dificuldades. E assim, Milton chegou ao 2º ano.  

O início do 2º ano se deu do mesmo modo e com as mesmas dificuldades 

vivenciadas no ano anterior. Júlia, com pouco tempo, demonstrou as suas limitações 

em ensinar o grupo e, visivelmente, se mostrava perdida e assumindo posturas que não 

contribuíam para aprendizagem. Notamos, em muitos momentos, que as crianças, entre 

elas Milton, não se sentiam mobilizadas diante das aulas, não se movimentavam em 

busca de aprender algo ou participar do que estava sendo realizado, como explana 

Charlot (2000, p. 55): “A criança mobiliza-se, em uma atividade, quando investe nela, 

quando faz uso de si mesma quando de um recurso [...]”. Como visto na seção anterior, 

a atividade de cópia de registro no quadro foi recorrente e muitas vezes tomava boa 

parte do tempo de aula.  

Destacamos algumas cenas que enfatizam as dificuldades pedagógicas da 

docente, e de Milton, em desenvolver as atividades. 

 

A professora iniciou a aula solicitando aos alunos que pegassem o caderno 
para que pudesse corrigir a tarefa de casa do livro de geografia. Ela demorou 
um pouco para começar. 
 
Júlia iniciou a correção, a atividade se referia ao estudo do nome e sobrenome. 
Ela inicia perguntando se eles haviam lido a história de Gisele41, enfatizando 
que não é a da sala. Ela foi comparando a do texto com a aluna Gisele. Mas, 
não leu o texto para a turma. Registrou no quadro, mostrando que elas têm 
sobrenomes diferentes, idades diferentes. Ou seja, ela registrou os dados que 
estavam no texto, [...] mas não o leu. 

                                                 
41 Modificamos o nome real, tendo em vista o sigilo aos nomes dos sujeitos pesquisados, conforme 

explanado anteriormente.  
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Fotografia 7 – Livro didático de Geografia 

 

Fonte: a autora 

 

Júlia deu continuidade a tarefa, corrigindo as questões 2 e 3 do referido livro. 
Ela deu ênfase à questão: ‘O que é preciso para conviver bem com as 
pessoas?’ Disse que era muito bom para a turma saber isso. Perguntou 
também se as pessoas são as mesmas na escola e em casa. As crianças 
responderam que algumas. 

[...] 
Em seguida, Júlia fez a leitura do texto seguinte ‘A escolha do nome de Kaxi’. 
Ela leu o comando e o texto, e,diante da leitura, perguntou o que era ‘Pajé’. [...] 
Após realizar a leitura, a professora solicitou que eles perguntassem em casa a 
história de seus nomes. Alguns alunos quiseram contar. 
[...] 
Em seguida, Júlia encerrou a atividade de geografia e registrou uma atividade 
no quadro: 
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Fotografia 8 – Registro no quadro 

 
Fonte: a autora 

 
Terminado o recreio, às 10h, a turma retornou à sala e deu continuidade à cópia 
da tarefa registrada no quadro.  
Durante esse momento de cópia, várias brigas aconteceram.  
[...] 
Às 10h30 Júlia consegue realizar a correção. Após concluir a correção, muitos 
alunos ainda estavam copiando ou registrando a resposta. Enquanto a correção 
acontecia, a bagunça continuou e só alguns alunos prestaram atenção.  
[...] 
Às 11h20, a professora pediu silêncio, a fim de entregar um aviso. Ela explicou 
o que tinha no aviso, mas não leu (informação verbal)42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 
42 Informação registrada no diário de campo, em 25/02/2014. 
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Fotografia 9 – Caderno de Milton – 
Atividade copiada do quadro em 25/02/2014 

 
Fonte: a autora 

 

O registro realizado por Milton refere-se à atividade proposta por Júlia, registrada 

no quadro, conforme imagem exposta no trecho de aula acima. Vimos que, após uma 

sequência de estudo referente aos nomes e sobrenomes, família e convívio, a 

professora propôs uma atividade com questões que nem haviam sido enfatizadas até o 

momento.  

A atividade foi registrada antes do horário da merenda, aproximadamente às 9h, 

e, só por volta das 10h30, Júlia realizou a correção. Muitas crianças ainda não haviam 

concluído a cópia. Milton só finalizou a atividade às 11h, ele mostrou o caderno à 

professora, que fez uma expressão facial de incompreensão, mas não falou nada. 

Passou o visto e devolveu o caderno. Na verdade, mostrou incompreensão pela 

demora e pareceu não prestar atenção ao que havia sido realizado. Percebemos que 

ao olhar para a atividade, buscando apenas verificar a realização ou não, efetivamente, 

não propiciou que Milton refletisse, ele apenas copiou o solicitado, sem, de fato, pensar 
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no que estava sendo realizando. Enquanto isso,a brincadeira acontecia livremente na 

sala, mas Júlia se mantinha em sua mesa passando visto nos cadernos. 

Notamos que Milton não foi levado a pensar nas particularidades do SEA, diante 

de uma correção que não foi feita com a participação do grupo. Algumas leituras nesse 

dia foram ocultadas, como a “história de Gisele” presente no livro de geografia, em que 

Júlia apenas retirou dados do texto, mas não o leu, agindo do mesmo modo diante do 

aviso que chegou para os alunos, explicando o texto, mas não realizando sua leitura. 

Destacamos que algumas ações significativas para o desenvolvimento da 

aprendizagem de Milton foram deixadas de lado. Por sua vez, ele criava suas táticas de 

sobrevivência para manter-se na sala de aula, como explica Certeau (2012, p. 100): 

“[...], chamo de tática a ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. 

Então, nenhuma delimitação de fora lhe fornece a condição de autonomia”. Nesse 

sentindo, Milton permanecia na aula e realizava o solicitado, buscando alternativas que 

amenizassem suas dificuldades diante das demandas do dia.  

Em uma outra aula, durante uma correção de atividade de casa, observamos 

Milton pedindo a ajuda de um colega, que já se encontrava alfabetizado. Além de dizer 

as respostas para Milton, o colega também escreveu por ele. Situações como essa 

ocorreram em algumas outras ocasiões. Geralmente o vimos copiar lentamente a 

atividade e, às vezes, nem concluir o solicitado por dispersar-se durante a aula. Ficou 

evidente, ao longo das observações, que Milton tinha vontade de participar das aulas, 

mas a ausência de atenção às suas especificidades tornou a escola um ambiente sem 

sentido e com uma contribuição inexpressiva, nesse período, para a aprendizagem 

dele. Apesar de momentos significativos, como a atividade na biblioteca que 

descreveremos a seguir, as dificuldades de Milton permaneciam e, diante de tantos 

problemas na turma, a professora continuava sem dar a atenção necessária: 
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Os alunos foram levados até a biblioteca pela professora responsável pelo 
espaço. Foi um momento de apresentação do lugar, que havia sido 
reinaugurado em 2013, tornando-se também a biblioteca da comunidade. 
 
Prof. Biblioteca: Então hoje nós vamos fazer escolha de livro para levar pra 
casa. Um livro para levar pro final de semana, pra ler em casa. Mas antes, 
quero que vocês dêem uma olhadinha ao redor de onde vocês estão, na 
biblioteca toda. O que é que vocês estão vendo? 
Alunos: livros, bolsa, DVD [...] 
Prof. B.: Que mais? 
Aluno: monte de livro 
Aluno: televisão [...] 
 
As crianças puderam escolher os livros que foram espalhados no meio da 
biblioteca. Elas folhearam, olharam vários, até escolher e levar para que 
professora responsável anotasse a saída do livro. 

 
 

Fotografia 10 – Turma na biblioteca 

 
Fonte: a autora 

 
 
Milton pediu ajuda e, diante da atenção dada, foi falando as sílabas na tentativa 
de dizer o título do livro que pretendia pegar emprestado. 
 
Priscila (P.): Milton, já escolheu? Qual? Qual é o nome? 
Milton (com o livro na mão tentou ler): M-E, PE 
P.: Oh! Vê como tu falou o M. M com E  
Milton: ME. ME com U 
P.: Meu 
Milton: Meu PA 
P.: J com A faz? 
Milton: CA 
P.: J com A 
Milton: NA 
[...] (informação verbal)43. 

  
                                                 
43 Informação registrada no diário de campo, em 28/03/2014. 
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O momento vivenciado na biblioteca foi bastante relevante, porque possibilitou 

aos alunos a escolha livre de um livro que eles puderam levar para casa, possibilitando 

o compartilhamento da leitura com a família, em seu outro ambiente de aprendizagem, 

além de inserir as crianças em um espaço importante da escola, pouco explorado 

enquanto recurso pedagógico. Vale ressaltar que a turma passou a frequentar mais a 

biblioteca com a troca de docente em meados do primeiro semestre.  

Apesar disso, as escolhas dos livros não foram acompanhadas por Júlia. As 

crianças que ainda não liam ficaram um pouco acuadas, sem saber bem como 

escolher, fizeram escolhas aleatórias ou olhando as imagens, outras pediram ajuda e, 

como Milton, expuseram suas dificuldades referentes à leitura. Milton, apesar da 

evidente dificuldade, não se negou a interagir diante da leitura do livro que havia 

escolhido e, com ajuda individualizada, conseguiu, pausadamente, refletir as sílabas 

que compunham o título da história “Meu jardim secreto”. A reflexão foi interrompida por 

uma colega da turma, que leu, e por outras crianças que também queriam auxílio.  

A cena evidenciou não só o nível de aprendizagem de Milton, como também sua 

disponibilidade em aprender, que não era focalizada por Júlia, nem pelas professoras 

do 1º ano. Em uma das entrevistas, ele mostrou esse desejo de aprender: 

 

Priscila: Hum. E tu quer aprender a ler e a escrever? 
Milton.: Muito. 
Pesquisadora: Muito? Pra que tu quer, assim, aprender? Tu acha que tu vai 
conseguir fazer o que? 
Milton: Ah, eu vou poder fazer um monte de coisa: escrever, ler. E toda hora eu 
posso pegar livro, pra não ter o que fazer nada, eu pego livro e vou ler 
(informação verbal)44. 

 

Milton manifestou, no diálogo acima, o desejo em aprender a ler e escrever, 

aprendizagem que, segundo ele, possibilitaria a realização de muitas coisas, inclusive, 

ler sozinho quando não tiver nada para fazer. Vimos, portanto, que a leitura assume, 

em sua percepção, uma função de prazer.  

Constatamos que as dificuldades de Milton demandavam apenas um 

acompanhamento mais aproximado, pois, com a ajuda devida, ele realizava as 

reflexões sobre as palavras, estabelecia a relação som – grafia e conseguia fazer as 

                                                 
44 Entrevista concedida por Milton em 14/07/2014. 
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correções de sua escrita diante da ajuda. Tal fato foi evidenciado ao ampliarmos o 

nosso olhar para as particularidades dele, a partir de diálogos estabelecidos, tanto 

individualmente, na escola, quanto nos momentos em que fomos em sua casa.  

Sobre isso, destacamos uma de nossas entrevistas com Milton, na escola, no 

segundo semestre do ano letivo, ocasião em que solicitávamos que ele escrevesse o 

que sabia. Percebemos que algumas palavras faziam parte do seu repertório.  

 

Priscila (P).: É. Que palavrinha tu consegue escrever sozinho? 
Milton (M).:Boo, bola [...] 
P.: Escreve aí! Qual é a outra? 
M.: Bolo. 
P.: Hum. Então escreva a outra que você sabe. 
M.: A outra [...] 
P.: qual é essa? 
M..: Carro. 
P.: Certo. Tu sabe escrever casa? 
M.: Sei. 
P.: Escreve. Certo. Tu sabe escrever boneca? Como é? 
M.: Bo... 
P.:[...]. Lê aí pra mim. Marcando assim... 
M.: BO- B. O. NE. 
P.: Cadê o NE? 
M.: errei. 
P.:[...], errasse foi? 
M.: Foi. É um E. 
[...] 
P.:E qual é o filme, assim, que tu mais gosta? 
M.: Max Steel. 
P.: E tu sabe escrever o nome do filme? Escreve aí. 
P.: Certo. Esse é o que Max Steel, é? 
M.: É[...] 
P.: Lê aí pra mim. 
M.: ME [...] 
P.: Cadê, aponta. 
M.: Max Steel (informação verbal)45. 

 

É interessante ver a escrita e leitura de Milton das palavras que se propôs a 

escrever. Observamos que ele conseguia identificar os erros de seu registro, como na 

escrita da palavra boneca e da palavra Max Steel, um filme que ele afirmou gostar. 

Milton escreveu a referida palavra e quando leu, apontando para as silabas, apagou e 

refez, registrando “meqita”, como pode-se verificar na fotografia abaixo. Marcas de 

                                                 
45 Entrevista concedida por Milton em 14/07/2014. 
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brinquedos são conhecidas por Milton e, mesmo com as dificuldades da palavra, ele se 

arriscava a escrever. 

 

Fotografia 11 – Registro de palavra e desenho de 
Milton quando solicitado pela pesquisadora 

 

Fonte: a autora 

 

Notamos, exatamente, o que já afirmamos acima, ou seja, Milton conhecia 

algumas palavras e se encontrava no nível silábico de escrita, mas no cotidiano da sala 

de aula, as aprendizagens consolidadas pelo aluno não foram notadas durante algum 

tempo. Interações como essa, diante da escrita, também foram observadas em outros 

diálogos na casa de Milton, no período das aulas de Júlia46. 

Na busca de prosseguir com as reflexões sobre Milton e os investimentos e 

esforços escolares na aprendizagem da leitura e da escrita, retomamos a aula acima 

exposta. Após a ida à biblioteca, Júlia iniciou o estudo de um poema, presente no livro 

didático de português: 

 

As crianças retornaram à sala de aula, após a ida à biblioteca. Júlia não deu 
recreio, distribuiu o LD de português e iniciou a leitura do texto ‘Amigos do 
peito: 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
46 Os referidos diálogos com Milton serão expostos nesse capítulo, em seção posterior.  

Max Steel 
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Fotografia 12 – Atividade do LD de Português 

 
Fonte: a autora 

 
A leitura foi interrompida por brigas entre alguns alunos da sala. Amenizadas as 
brigas pela estagiária, Júlia prosseguiu com a atividade. Após a leitura, 
perguntou: ‘O que é estrofe?’. Uma aluna respondeu - que tem pedaços - e 
Júlia explicou o que são estrofes, versos e rimas. Ela foi lendo cada estrofe do 
poema, perguntando as rimas.   
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Milton se mostrava distraído diante da atividade. As crianças não respondiam 
as rimas, parecendo não ter compreendido o conceito estudado. Júlia mostrou o 
trecho do poema para Milton, mas Gisele disse que ele não sabia ler. 
Júlia: Ah! Sabe lê não neh?! Vou ler. 
 
Milton se mostrou meio sem graça e fez um esforço ficando atendo à 
professora, na tentativa de identificar as palavras que rimavam nas estrofes do 
poema. Júlia pediu aos alunos que circulassem as rimas. Ela dizia as palavras, 
mas não registrava por escrito. Milton olhava para o do colega e se mostrava 
preocupado (informação verbal)47. 

 

A sequência do dia de aula se deu a partir de um estudo bastante significativo 

em turmas do ciclo de alfabetização. A leitura do poema com ênfase nas rimas podia 

possibilitar a reflexão do sistema de escrita e propiciar aprendizagens relevantes para 

Milton. No entanto, o que presenciamos foi uma explicação conceitual, em que Júlia 

acabou por explicar questões referentes à composição do poema, ao invés de focar a 

composição das palavras e suas similaridades. Nesse sentido, ela não considerou a 

singularidade da turma, diante das dificuldades que logo puderam ser evidenciadas 

quando as crianças não responderam às rimas da estrofe. Milton se constrangeu com a 

afirmação da colega, potencializada pela professora, que prossegue a atividade sem 

rever ou mesmo dialogar com Milton a fim de ajudá-lo na apropriação do sistema de 

escrita. Tal fato ficou claramente evidenciado com a ausência do registro das respostas, 

visto que Júlia deixou a cargo do aluno identificar a resposta dada oralmente, o que 

dificultou ainda mais a participação de Milton. Esse tipo de situação aconteceu outras 

vezes, dificultando a participação de alguns alunos que, como Milton, ainda não tinham 

autonomia de registrar sozinho a atividade.  

Novamente identificamos a tática de Milton para se manter ativo na aula, 

verificando a atividade do colega ao seu lado e demonstrando atenção diante da 

professora. Milton repetiu essa mesma ação muitas vezes ao longo das aulas. Ele 

também passou a conversar com mais frequência e se dispersar diante das atividades, 

tendo em vista o longo tempo disponibilizado para se realizar uma cópia ou mesmo pela 

incompreensão em realizar determinada tarefa. 

É importante ressaltar que Júlia revelou suas limitações em ensinar a turma, 

tanto por conta das questões disciplinares, quanto pelas questões referentes ao ensino 

                                                 
47 Informação registrada no diário de campo, em Diário de campo, 28/03/2014. 
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da leitura e da escrita. Diante disso, ela buscou algumas alternativas, como separar 

atividades mais iniciais para trabalhar com o grupo, mas suas dificuldades em ministrar 

aulas contribuíram para sua saída. 

Perante as cenas, depoimentos e reflexões tecidos até o momento, vimos que 

Milton, ao longo do período explanado,não demonstrou avanços em seu processo de 

alfabetização. A passagem para o 2º ano do ciclo se deu sem grandes mudanças 

quanto à sua aprendizagem. No entanto, ele já compreendia princípios importantes da 

escrita, fazia a relação som-grafia e com ajuda era capaz de escrever alfabeticamente, 

como pudemos identificar nas interações que estabelecemos com ele, principalmente 

em sua casa. Sobre isso, falaremos de modo detalhado posteriormente. Contudo, o 

conhecimento que Milton já tinha não era levado em consideração, de modo que o 

permitisse avançar em sua hipótese de escrita. E apesar de compreender um pouco as 

especificidades da língua, no primeiro bimestre do 2º ano ele ainda não lia e não tinha 

autonomia na realização das atividades. 

 

6.1.1 As dificuldades em evidência e os investimentos escolares 

 

Em abril de 2014, a professora Júlia trocou de escola e a ex-coordenadora, Elisa, 

assumiu a turma. Milton passou a vivenciar um período de transição em que suas 

dificuldades, antes não percebidas, começaram a ser evidenciadas e trabalhadas, 

paulatinamente, na sala de aula, bem como por outras ações desenvolvidas ao longo 

do ano pela escola.  

Diferente das experiências anteriores, Milton e sua turma consolidaram uma 

rotina mais sistematizada de aula. A professora modificou a organização da sala e 

buscou a participação constante de todos. As brigas da turma diminuíram e, de modo 

geral, a sala de aula se tronou um espaço mais agradável, fato visivelmente constatado 

durante as observações. 

Milton evidenciou em algumas situações a insatisfação por não conseguir realizar 

determinadas atividades.    

Elisa entregou o livro ‘Cantigas para aprender construindo’, do projeto ‘Nas 
ondas da leitura’. Ela solicitou aos alunos que lessem o texto da página 21 ‘Se 
essa rua fosse minha’.  

  



139 

 

Fotografia 13 – Livro ‘Cantigas para aprender construindo’

 
Fonte: a autora 

 

Milton e Gilson falam que não sabem ler. 
[...] 
Milton ficou triste e se recuou na sala. 
[...] 
Elisa registrou no quadro trechos diferentes e solicitou a leitura. 
[...] 
Elisa chamou a atenção da turma, explicando que eles tinham que ler, porque 
se ela mudasse a letra, eles precisariam perceber. Muitas crianças estavam 
cantando por saber a cantiga de cor. 
[...] 
Ela colocou o CD com a cantiga e solicitou que ouvissem e acompanhassem a 
leitura. Depois, solicitou que cantassem junto com a música e, em seguida, 
cantaram sem a música. Elisa escreveu LADRILHAR no quadro e chamou 
atenção para a palavra, porque muitos estavam cantando ‘ela brilhar’ ou 
‘labrilhar’. 
Após esse momento, ela ligou o som e o microfone e chamou alguns alunos 
para realizar a leitura. A turma ficou animada. 
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[...] 
Milton ficou com raiva e não quis realizar a leitura no microfone (informação 
verbal)48. 

 

Notamos que Milton internalizou o discurso do “não saber”, tendo em vista as 

suas dificuldades de realizar os exercícios autonomamente. Apesar dele não participar 

das atividades, percebemos que Elisa possibilitou reflexões sobre o sistema de escrita e 

solicitou a participação das crianças que ela já havia identificado com dificuldades. 

Acreditamos que Milton se negava a realizar atividade quando se via impossibilitado de 

fazer a tarefa ou usar suas táticas.  

A proposta de Elisa ao utilizar um texto da tradição oral e conhecido pelas 

crianças corrobora com a perspectiva de alfabetizar letrando, visto que foi a partir dessa 

cantiga que ela, além de refletir a leitura, pôde pensar nas especificidades da palavra, 

como fez com “ladrilhar”. Elisa conseguiu, sobretudo, despertar o prazer dos alunos 

pela atividade, que foi potencializada pela leitura no microfone. Essa leitura no 

microfone passou a compor a rotina e deixava as crianças eufóricas em participar. 

Apesar de não ter participado dessa atividade na referida aula, Milton participou em 

outros momentos. Ele era solicitado, permanentemente, a se envolver nessas 

atividades que possibilitaram uma atuação individual e permitia maior proximidade de 

Elisa, que o ajudou a refletir sobre questões fundamentais para apropriação do sistema 

de escrita. A respeito de atividades como essa, ele afirmou: 

 

Milton:[...] eu aprendi a ler esse ano [...] só ler mais um pouquinho que eu 
aprendo mais [...]. 
Priscila: E o que você acha que ajudou? 
Milton: Fazer esses textos como tia fazia, mandava a gente ler no microfone, aí 
ajudou muito (informação verbal)49. 

 

Elisa organizou uma rotina em que, permanentemente, dava ênfase a 

apropriação do SEA, levando as crianças a refletirem as palavras, além de acompanhá-

los de maneira individualizada. As ações da professora ajudaram Milton a desenvolver 

a compreensão do sistema, reconhecendo as atividades que o ajudaram a apresentar-

se alfabetizado no final do ano.  

                                                 
48 Informação registrada no diário de campo, em 12/08/2014.  
49 Entrevista concedida por Milton em 10/12/2014. 
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No dia seguinte à aula explanada anteriormente, Elisa explorou questões 

referentes ao som do C e do Q, dando ênfase às silabas com C e as diferenças em 

relação ao Q, chamando atenção para a semelhança sonora. Ela realizou um ditado e 

corrigiu individualmente com Milton: 

 

Enquanto a turma copiava (uma atividade de matemática), Elisa foi chamando 
cada aluno para corrigir individualmente o ditado. Ela chamou Milton e foi vendo 
cada palavra com ele, pensando na escrita. Elisa perguntava a palavra, pedia 
para ele ler o que escreveu. Milton conseguiu ler algumas partes. Elisa pediu 
que escrevesse novamente comida, ele registrou corretamente. Ela o fez 
pensar na palavra CACIQUE, que ele havia registrado CACI, questionado como 
era o QUE. Milton escreveu TE. Elisa pediu que ele lesse, a fim de que Milton 
percebesse a relação som-grafia. Ela apagou o TE e pediu que ele retornasse à 
sua mesa e pensasse. Milton mostrou a correção em que registrou CACIQA 
(informação verbal)50. 

 

O recorte realizado da interação de Milton com a professora exemplifica o novo 

cenário que se consolidou na sala de aula de Milton. Como nas outras interações que 

realizamos com ele, foi possível perceber seu interesse em realizar a tarefa. Elisa fazia 

com que Milton lesse a palavra, dizia a palavra com ele, que olhava para o seu registro 

no caderno e conseguia identificar os problemas de sua escrita. Esse momento de 

acompanhamento individualizado fazia com que Milton pudesse pensar, com a ajuda da 

professora, sobre os aspectos da língua que ele já vinha construindo de forma mais 

solitária, e, em casa, com a ajuda da mãe, tendo em vista todos os materiais que tinha 

acesso. Nesse sentido, conforme afirma Ferreiro e Teberosky (1985), o aprendiz 

encontra-se em processo de construção e cria hipóteses de escrita até tornar-se 

alfabetizado. Por isso, o trabalho de Elisa foi de suma importância para Milton, que 

pôde pensar no que escreveu, rever, refletir conjuntamente, tornando-se ativo em seu 

processo de aprendizagem. 

A professora costumava chamar as crianças para realizar a atividade no quadro 

com sua ajuda. Milton passou a ser chamado por ela que, conhecendo o seu perfil, 

tinha a intenção de fazê-lo refletir e apropria-se do SEA, conforme o extrato de aula a 

seguir: 

 

                                                 
50 Informação registrada no diário de campo, em 13/08/2014. 
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Elisa pediu aos alunos que abrissem o livro de português a fim de realizar uma 
atividade em que deveriam formar palavras juntando as sílabas. 
 

Fotografia 14 – Atividade do LD de Português 

 
Fonte: a autora 

 
[...] 
A professora registrou as palavras no quadro. Após o registro, ela pediu que 
encontrassem a palavra coruja e registrassem no livro. 
Em seguida, ela chamou alguns alunos para ler e contar as sílabas das 
palavras. 
[...] 
Miltonfoi chamado para contar as sílabas de RAQUETE (palavra registrada no 
quadro), sendo levado a pensar nas partes da palavra. Ele realizou a marcação 
errada e Elisa leu com ele a palavra, apagando a marcação que ele havia feito. 
 
Elisa: QUE, QUE, termina com quê? 
 
Milton remarcou as sílabas e fez a contagem (informação verbal)51. 

 

O episódio acima mostra como Elisa fez Milton pensar nas partes da palavra, 

fazendo-o perceber a pauta sonora. Vimos que ela apagou as marcações realizadas, a 

fim de possibilitar a compreensão dele. Momentos como esse faziam Milton avançar 

cognitivamente nos conhecimentos acerca da língua, afinal, como destaca Ferreiro 

(apud MORAIS, 2012, p. 98), “[...] a notação escrita torna mais acessível para a criança 

tomar os sons das palavras como objeto de reflexão”. 

                                                 
51 Informação registrada no diário de campo, em 20/08/2014. 
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Mas, mesmo diante dos avanços e mudanças pertinentes no cotidiano da sala de 

aula, algumas situações ainda permaneceram, como a dispersão de Milton nas aulas, 

quando precisava copiar algo ou realizar uma atividade sozinho. Presenciamos 

algumas aulas em que ele não concluiu a tarefa, como ocorreu na aula do dia 23 de 

setembro, em que a professora havia solicitado a cópia do texto “carneirinho, 

carneirão”, do livro “Cantigas para aprender construindo”, tendo como objetivo realizar a 

leitura e trabalhar palavras terminadas em ÃO. 

 

Fotografia 15 – Livro  
“Cantigas para aprender construindo” 

 
Fonte: a autora 

 
Após a merenda, Elisa pediu aos alunos que circulassem palavras que 
terminassem com ÃO. [...]. Ela registrou as palavras do texto que alguns 
disseram. Em seguida, Elisa disse que eles deveriam pensar em uma palavra 
com ÃO e registrar. Alguns alunos foram ao quadro.  
Milton foi chamado e escreveu MÃO, mas registrou MAÃO. Elisa pediu para ele 
ver o que tinha que ajeitar no registro, chamando atenção para o A duplicado.  
[...] 
Milton não concluiu a cópia e passou para outra atividade, afirmando que não 
conseguia ainda (informação verbal)52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
52 Informação registrada no diário de campo, em 23/09/2014. 
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Fotografia 16 – Atividade incompleta de Milton 

 
Fonte: a autora 

 

O objetivo de Elisa em focalizar as terminações das palavras a partir de um texto 

da tradição oral dá ênfase ao desenvolvimento da consciência fonológica, que foi 

ampliado com o registro escrito. Rimas para palavras terminadas em ÃO não foram 

difíceis de encontrar, ou seja, foi possível identificar palavras com a mesma sonoridade 

antes de escrever. Milton realizou a escrita muito próxima do correto, o que demonstrou 

os avanços que se consolidavam no período. Contudo, o não registro das atividades de 

forma completa fazia com que ele se acomodasse em um discurso de impossibilidade, 

como deixou claro ao expor que ainda não conseguia. Elisa evidencia esse fato: 

 

[...]a mãe ou a família vivia dizendo que ele é meio doentinho, que ele tem 
problema, aí o que é que acontece, ele é preguiçoso, aí daqui a pouco ele 
começa: aitô doente. Tô sentindo isso. Tô com dor de cabeça. Não consigo 
mais. Aí junta o fato de ele não conseguir com essa desculpa que [...]. A saída 
pra ele, que ele não pode, que ele não pode isso, porque ele era doente. Aí 
falta esforço pra ele aprender (informação verbal)53. 

 

A fala de Elisa associa a “preguiça” de Milton em realizar as tarefas às questões 

familiares, relacionadas a sua saúde, como falaremos adiante. De fato, percebemos 

que Laura se preocupava com às questões de saúde, mas durante nossos encontros 

                                                 
53 Entrevista concedida por Elisa em 14/10/2014. 
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em sua casa notamos que ela também se dedicava em busca da aprendizagem do 

filho, inclusive propondo tarefas extras, e deixava claro sua impossibilidade de ajudar, 

diante das atividades incompletas que Milton trazia da escola. Laura se apresentou bem 

rígida, justamente por compreender a dispersão e pretextos usados pelo filho. Tais 

informações, contudo, não eram conhecidas por Elisa, que como afirma Lahire (2004b), 

constrói perfis com base em recortes de comportamentos que visualizam na sala, sem 

considerar a dinâmica interna em que vive a criança.  

Elisa nem sempre verificava se a atividade havia sido copiada e, às vezes, 

apagava o quadro quando o aluno demorava copiar. Porém, o investimento em garantir 

que a atividade fosse realizada de forma completa é da escola, mesmo diante de 

discursos como o exposto sobre Milton. Retomamos, nessa perspectiva, a afirmação de 

Meirieu (1998, p. 14), já citada anteriormente: “[...] uma escola que se quer a serviço de 

todos não pode deixar o sucesso dos seus alunos à mercê da sua história pessoal [...]”. 

É nesse sentido que o referido autor afirma a importância que tem o professor em 

garantir a aprendizagem e, em caso de dificuldades, reforçar os exercícios e não 

simplesmente apontar falhas no acompanhamento familiar. Afinal, no caso de Milton, 

identificamos, nitidamente, um esforço de sua mãe em relação a sua aprendizagem, 

conforme explanaremos adiante.  

Apesar de nem sempre garantir a completude do registro, a professora não se 

apoiou na ideia que expôs na fala acima54 e fez constantes esforços a fim de contribuir 

com desenvolvimento da aprendizagem da leitura e da escrita de Milton.  No final do 

ano 2014, conclusão do 2º ano do ciclo de alfabetização, Laura, a mãe de Milton, 

apontou avanços e expôs que as atividades passaram a vir completas: 

 

[...]. Aí eu falei com ela, ela foi chamar [não sei se chamou atenção, não sei, sei 
que ele termina a tarefa. Nos últimos tempos ele tava terminando as tarefas, ele 
tava terminando, eu falei com ele e ele tava terminando. Pode ser também ele que 
não conseguia acompanhar os meninos (informação verbal)55. 

 

                                                 
54 Elisa reconhece que não sabia muito sobre Milton e os dados que tinha sobre ele, eram poucos para 

falar com mais propriedade da criança e sua família.  
55 Entrevista concedida por Laura em 23/12/2014. 
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Sobre isso, a mãe de Milton esclareceu que falou com a professora e acreditava 

que isso pode ter contribuído. Supomos ainda que o avanço detectado por Laura se dê, 

sobretudo, porque Milton se apropriou do SEA no final do ano, o que contribuiu para 

que ele demonstrasse interesse diante das atividades propostas, a partir de então, 

realizáveis por ele. Laura expõe com satisfação o aprendizado do filho: “Graças a Deus 

ele aprendeu a ler, nesse final de ano ele aprendeu. Ele ainda troca muitas letrinhas 

[...]” (informação verbal)56. 

 

6.1.2 Mais investimento escolar: Milton no Mais Educação 

 

O desenvolvimento de Milton também se deu por outras atividades 

desenvolvidas pela escola, mais efetivamente nos últimos meses do ano. A turma de 

Milton, em 2014, teve a oportunidade de participar do Projeto Mais Educação, que 

buscava, no contra turno das aulas, oferecer oficinas aos alunos, a fim de contribuir 

com o processo de aprendizagem, conforme apresentamos na seção anterior. Segundo 

Milena, a professora da oficina de estudo, o 2º ano foi inserido, mas o projeto era 

destinado às crianças do 3º ao 5º ano. Milton participava do projeto, que não funcionava 

de forma eficiente, devido à própria organização das oficinas e das crianças, que 

consideravam as atividades do Mais um momento de lazer. Nesse sentido, a mãe de 

Milton não considerou satisfatória a proposta: 

 

[...] Porque na maioria das vezes no Mais ele só vai brincar, entendeu? Ele disse 
que vai pra o computador, vai desenhar, vai fazer não sei o que, aí depois eu vou 
conversar com elas, aí eu não quero não (informação verbal)57. 

 

O projeto oferecia na escola as oficinas de: taekwondo, dança, esporte, jornal e 

estudo, redefinida pela professora responsável, Milena, que buscou dar reforço escolar 

aos alunos com dificuldades e desenvolver atividades de leitura com propostas mais 

complexas para as crianças já alfabetizadas. As atividades de Milena somavam àquelas 

já realizadas por Elisa, no turno de aula. Elisa geralmente combinava com Milena 

                                                 
56 Entrevista concedida por Laura em 23/12/2014. 
57 Entrevista concedida por Laura em 23/12/2014. 
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alguma atividade, buscando justamente trabalhar as dificuldades dos alunos ainda em 

processo de apropriação do sistema.  

Apesar das críticas da mãe de Milton, só no final do ano o projeto deu um novo 

rumo e foi reorganizado a fim de suprir as necessidades dos alunos. Milena trabalhava 

com fichas que focavam exclusivamente a reflexão do SEA e realizava, individualmente, 

as atividades com as crianças, estabelecendo um diálogo reflexivo contínuo. Ela 

entregava a atividade e mediava a sua realização, ajudando cada aluno a pensar na 

escrita de determinada palavra e a ler, quando necessário. Nessa perspectiva, ela 

costumava chamar os alunos para realizar a leitura individual, atividade que 

desenvolvia tendo em vista o nível de aprendizagem de cada um. Milton costumava ler 

palavras, pausadamente, silabando. Milena também trabalhou com jogos que levavam 

as crianças a pensar na composição da palavra, muitas vezes com o auxílio de figuras.  

 

Milton foi o próximo a ser chamado. Milena iniciou propondo a realização de 
uma atividade que preparou para ele. Ela ditou dez palavras e Milton escreveu 
sem muitas dificuldades. Em alguns momentos pedia a confirmação de Milena, 
expondo sua escrita. Em seguida, ela pediu que lesse as palavras que estavam 
escritas no início da folha, as mesmas que foram ditadas (em outra ordem). 
Milton leu com dificuldades, com pausas entre as sílabas: 
 
Milton: M - A – MA, C- A- SA, C-O, SO, MASO 
             C-A, AS (informação verbal)58. 
 

Fotografia 17 – Atividade proposta por Milena realizada por Milton 

 
Fonte: a autora 

                                                 
58 Informação registrada no diário de campo, em 13/10/2014. 



148 

 

A cena acima mostra um momento em que, mais uma vez, Milton recebe 

atenção individualizada. Apesar da atividade se assemelhar às atividades repetitivas 

tradicionais e típicas do período em que os métodos ditavam o processo de ensino, a 

relação de diálogo estabelecida por Milena transforma a proposta. Ela, assim com Elisa, 

objetivou levar Milton a refletir sobre a escrita e a leitura de palavras, produzindo uma 

atividade específica, exclusiva para ele. Vemos que Milton apresentou certa facilidade 

em registrar as palavras, principalmente por ter apresentado avanços pertinentes, 

nesse período, e por também realizar exercícios similares em casa, com sua mãe, 

conforme explanaremos na próxima seção.  

Contudo, ele apresentou maior dificuldade em realizar a leitura, de acordo com a 

cena acima. Percebemos o imenso esforço que ele fez para ler a palavra Macaco, em 

que se confundiu entre CA e SA e CO e SO. Embora tenha apresentado essa 

dificuldade, ficou claro seu avanço, que vinha demonstrando compreender o sistema de 

escrita, como apresentamos no diálogo em que ele escreveu e leu algumas palavras 

que já conhecia, mas parecia não avançar por ausência dessa atenção individual, que 

passou a receber, gradualmente, com a chegada de Elisa e nos momentos com Milena. 

 

Fotografia 18 – Momento de reflexão do SEA/ 
Milton com Milena – Mais Educação 

 
Fonte: a autora 
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Salientamos o quanto foi significativo realizar o acompanhamento de Milton e sua 

turma em sala de aula, ao longo de um ano e meio, porque nos retratou um processo 

de envolvimento da escola e professores em relação à sua alfabetização. Se 

tivéssemos apenas observado o 1º ano teríamos um resultado diferente, não suficiente 

para nos mostrar o investimento e esforço escolar e o processo de alfabetização ao 

longo do ciclo, que envolveu a sala de aula, a escola e a família.  

Na entrevista realizada no final do ano com a professora Elisa, ela resumiu os 

avanços de Milton e o que precisou fazer: 

 

E Milton, ele avançou 70% do que deveria, dos 100 que deveria, digamos que 
ele avançou 70, por conta dessas faltas. Por conta de um estigma aí que ele 
era um menino doentinho, que eu acho que a doença dele num tem nada 
cognitivo, num tem nada a ver com sala de aula. Ele tem umas questões de 
doenças alérgicas e isso não interferia, mas a forma como foi conduzida 
interferiu. Aí ele sempre se sentia aquele menininho que ficava quieto lá. E 
quando eu comecei a chegar junto, porque no início do ano foi muito menino 
pra eu conseguir ver a dificuldade de cada um. Tem uns que até me 
surpreendeu como evoluiu, né. Porque eu não conseguia chegar junto e ele 
precisa junto. É [...] Quando eu conversei algumas vezes com a mãe eu percebi 
que a mãe entrava num desespero e esse desespero dela não deixava ajudar 
ele. Assim ela tentava ajudar piorando a situação. Porque o desespero dela 
tava muito grande, de chegar naquela idade e ele não ler nada e ele não 
escrever nada. Ela me mostrava aquele desespero. Eu disse: olhe já chegou 
até agora, acalme-se e tente fazer o mínimo que você fizer, mas faça bem 
conectada com ele. O que? Eu digo: bote ele pra ler gibi. Conte história. Leia 
um livro pra ele e depois mande ele fazer aquela leitura mesmo que ele não teja 
[...] então foi motivando ele pra isso. E acabe com essa história de que ele num 
aprendeu porque ele é muito doentinho, porque não é. Ele é um menino 
tranquilo. Aprende igual os outros. Agora falta ele criar essa vontade. E a 
vontade dele não que [...] não que não acontecia porque ele não encontrava 
sentido na coisa, né. Ele vinha pra aula ficava quietinho por ali. Ele nem 
participava, num chamava, num lia, num [...] Eu não sei se houve outros 
tempos. Nem sei se ele é novato na escola o 
[...] 
E eu sei que assim... Milton era um menino que não incomodava. E era u se ele 
já estudou aqui o ano passado. 
Uma sala que um [...] tinha muita gente, então se ele não incomodava eu 
deixava ele lá no lugar, né. Eu passei o que acho que o mês de abril, eu 
cheguei no finalzinho de abril, passei o mês de maio praticamente todo ainda 
deixando ele assim. Depois em junho ele se afastou 1 mês. Junho e julho, 
período da copa. Quando Milton voltou de fato, que eu passei várias atividades 
pra mãe levar pro interior. Atividade não, marquei no livro e disse a mãe: o 
período que ele vai ficar afastado dê essas atividades pra ele fazer. Quando ele 
voltou, ele voltou mais centrado. Porque ele passou a encontrar sentido nas 
atividades que ele fazia em casa, né. Que deve ter feito nesse período que foi 
pra o interior ou junto com alguém, mas veio mais de casa do que próprio daqui 
pra casa. E isso aí veio de casa a questão dele. Aí aqui ele teve mais vontade 
de participar, ele se [...] Na volta dele parece que a acolhida dos meninos. Ele 
deu um salto assim na sala. Ele participa. Ele corre. Ele arenga. Ele brinca. Aí 
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eu acho que houve esse crescimento (informação verbal)59. 

 

Elisa trouxe à tona questões familiares que, ao seu ver, prejudicaram o aluno. 

Ela fala do desespero da mãe, julgando que isso atrapalhou o processo. No entanto, o 

próprio desespero de Laura caracterizava uma preocupação com o desenvolvimento do 

filho, que se relacionava com um problema da escola, devido às diversas trocas de 

professores. Antes mesmo das dicas dadas por Elisa, a mãe de Milton já contribuía de 

inúmeras formas para o aprendizado da leitura e da escrita do filho, como trataremos a 

seguir. Em contrapartida, Elisa reconheceu as limitações na própria sala de aula que a 

impediram de estabelecer uma maior relação com Milton no início do ano. Ela apontou 

que as efetivas mudanças na aprendizagem de Milton se deu quando ele passou a 

encontrar sentido no que fazia, justamente pelo acompanhamento aproximado, como 

explanamos anteriormente. Ela, no entanto, não percebeu o quanto contribuiu para a 

aprendizagem e a melhora da autoestima de Milton.  

É relevante o reconhecimento da professora sobre a contribuição de casa, que, 

segundo ela, de algum modo, modificou o comportamento de Milton diante do processo 

de aprendizagem. É a partir dessa percepção sobre a participação familiar na 

aprendizagem de Milton, que adentramos nas reflexões sobre esse ambiente. 

 

6.2 MILTON E SEU AMBIENTE FAMILIAR: a aprendizagem da leitura e da escrita  

 

Iniciamos nossa temporada de entrevistas e observações na casa de Milton no 

início do ano de 2014. Realizamos cinco visitas em que pudemos conversar com Laura 

e ele em diferentes períodos e, assim, compreender a rotina familiar, as percepções 

que se construíam acerca da escola, a relação com os materiais escritos estabelecidas 

no meio familiar e as novidades que se desdobravam e que, de certo modo, podiam se 

relacionar ao processo de aprendizagem de Milton. Nesse caso, buscamos entender 

Milton e seu processo de aprendizagem da leitura e da escrita, considerando aspectos  

 

                                                 
59 Entrevista concedida por Elisa em 16/12/2014. 
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relevantes de seu ambiente familiar, como a presença de materiais escritos, a 

organização desses materiais, os eventos de letramento60 presentes nos esforços 

diretos e indiretos na aprendizagem realizados por Laura e as relações estabelecidas 

com as questões escolares, ou seja, com as atividades, os materiais de leitura que 

chegavam em casa e com as situações lá vivenciadas.  

Pretendemos apresentar Milton como sujeito singular, que apesar de vivenciar as 

mesmas situações dos seus colegas de classe, estabeleceu relações diferentes com 

essas vivências e, assim, construiu seu aprendizado também de modo diferente. Por 

isso, consideramos de suma importância entender esse “outro lado”, o outro espaço, 

como contemplou Castanheira (1991). Nos inspiramos, sobretudo, nos perfis familiares 

de Batista e Carvalho-Silva (2013)e Lahire (2004b).  

Em linhas gerais, a rotina de Milton envolvia a escola e sua casa. Ele geralmente 

ia à escola com a mãe, que nem sempre podia buscá-lo. Após o turno de aula, no 

período de 2013, ele costumava ficar com a avó durante a tarde. Laura enfatizou que o 

filho só faltava se fosse um caso muito necessário. Ela viajou durante suas férias, em 

período de aula, até Natal-RN, onde vivia a sua família e, tanto em 2013, quanto em 

2014, levou Milton, que passou um mês longe da escola, realizando atividades 

passadas pela professora, por solicitação da mãe. Tal fato, de certo modo, afastou 

Milton de significativas vivências em sala de aula, mas não o afastou de aprendizagens, 

visto que, de acordo com Laura e, conforme vimos, ele fazia atividades do livro didático 

que a professora previamente marcava. Já em 2014, Milton passou a frequentar o Mais 

Educação, voltando no turno da tarde para escola, diariamente. 

A atenção de Laura diante do aprendizado do filho se reflete de diversos modos, 

principalmente pelo esforço que fazia diante do interesse pela educação dele. Sua 

rotina de trabalho revelava o sacrifício dela para contribuir com a alfabetização de 

Milton:   

 

[...] Eu trabalhei sexta, sábado, domingo e segunda, dia e noite né. Eu entro de 
nove horas da manhã, quer dizer, eu tenho que acordar cedíssimo pra fazer o 
café da manhã dele. Eu faço tapioca, faço ovo, faço cuscuz, ele tem que comer, 
a dieta dele é essas coisas. Ele tem que comer essas coisas, ele não aguenta 

                                                 
60 Entendemos por eventos de letramento o conceito explanado no capítulo teórico, referente aos 

episódios que envolvem ações de leitura e escrita. 
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comer só bolacha, aí ele tem que comer comida né. Aí eu tenho que acordar 
cedo pra fazer as coisas, eu chego de três horas, três e meia eu vou buscar ele, 
não dá tempo nem eu comer, eu almoço de dez e meia, a hora do meu almoço 
é dez e meia, eu tenho dez e meia até onze horas pra almoçar, eu nem to com 
fome mas eu tenho que almoçar, eu vou passar a tarde com fome? E eu não 
posso ficar comendo lá no bar, [...], eu to comendo e chega um cliente, o dono 
ele não gosta, aí eu não posso comer, eu só levo minha garrafinha d'água, pra 
não sair, levo a garrafa d'água que é pra não sair de lá de dentro né, não pode 
sair não. Aí eu chego, vou buscar ele no Mais Educação, quando eu chego é o 
que? quatro e meia, vou buscar ele no Mais Educação, quatro e meia eu chego, 
tomo um banho, como alguma coisa e é hora de eu ir embora.  Eu pego de seis 
horas, eu tenho que chegar lá de dez, quinze minutos antes, pra jantar, pra 
jantar pra entrar, aí só largo de onze horas. Quer dizer, a hora de onze horas é 
a hora que eu estou largando. Mas eu não largo de onze horas, por que o 
pedido, eu tiro o pedido até onze horas, ai o motoqueiro sempre tá na rua 
depois de onze horas, o cliente ele só deixa o pedido depois de dez e meia 
porque ele sabe que fica aberto até dez, onze horas, ai ele faz questão de fazer 
o pedido depois de dez e meia. Aí eu chego de meia noite, meia noite e meia, aí 
eu tenho que fechar o caixa, a responsabilidade do caixa é meu. O caixa é 
aberto de dia, pra quem tiver trabalhando de dia e a responsabilidade do caixa 
é meu à noite. Aí o sábado e domingo é pior porque tem que pagar os 
motoqueiro. Sou eu que pago os motoqueiro, porque antes não era eu, agora é 
eu (informação verbal)61.  

 

Notamos que os momentos com o filho eram limitados, mas usados a fim de 

possibilitar o seu bem-estar. Mesmo com o dia cheio pelo trabalho, Laura deixou claro, 

em outras falas, que estava sempre atenta, fato percebido nas entrevistas e 

observações que constataram a participação dela no processo de aprendizagem do 

filho. Houve um esforço dela para garantir a escolarização do filho. Segundo Batista e 

Carvalho-Silva (2013, p. 205): 

 

[...] o termo ‘esforço’, com efeito, parece ser o mais adequado para caracterizar 
as ações realizadas pelas mães. Trata-se de um movimento distinto daquele 
das famílias das classes médias, que, tal como a literatura vem descrevendo, 
tendem a desenvolver um conjunto regular, sistemático e coerente de 
estratégias para otimizar a escolarização dos filhos. 

 

A imersão na casa de Milton nos permitiu conferir a presença de diversos 

materiais escritos, como também, eventos de letramento que envolveram a leitura de 

materiais escolares, de livros, pelo prazer de ler, e de ações diretas que o ajudavam a 

aprender a ler e escrever. Nesse sentido, destacaremos algumas ações que verificamos 

na composição desse ambiente familiar. 

                                                 
61 Entrevista concedida por Laura em 23/12/2014. 
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Ressaltamos que Milton se mostrou tão cuidadoso com os seus materiais que 

não gostava do seu quarto ser mexido. Desse modo, pedimos a sua permissão para ter 

acesso aos seus materiais, que se somou à disponibilidade de Laura.  

É importante iniciarmos essa imersão pelos guardados de Milton, que arquivava, 

segundo a mãe, fichas, cadernos e livros desde que começou a estudar. Eram materiais 

arrumados periodicamente pelo próprio Milton, que não gostava que outros tivessem 

acesso. Laura nos mostrou os vários arquivos, inclusive uma pasta com atividades 

realizadas no ano de 2013, e uma pasta com os livros que ele ganhou nas escolas em 

que estudou. Entre os materiais de Milton estavam livros literários e paradidáticos 

recebidos na escola atual, alguns outros que ele ganhou, além de caligrafia, revistas de 

passatempo etc., estes, comprados por Laura, que potencializava a presença de 

materiais escritos na casa. Tais investimentos mostravam o “esforço” que fazia por 

Milton, inserindo-o nas práticas de leitura e escrita.  

 
Fotografia 19 – Livros recebidos na escola e outros Fotografia 20 – Materiais comprados por Laura 

    
Fonte: a autora      Fonte: a autora 

 

Milton, com os seus arquivos, revelava o grande desejo em aprender a ler e 

escrever, que se somava à vontade da mãe, que garantia subsídios para que a 

aprendizagem acontecesse e realizava ações que se somavam a isso. Ela informou 

que, de vez em quando ele pedia para ela ler e enfatizou que o filho gostava do livro 

“Joelho Juvenal” que ganhou quando estava no 1º ano do ciclo de alfabetização. Nessa 

perspectiva, o próprio Milton afirmou gostar dos livros que já foram lidos na escola e 

que compunham o seu acervo particular, como o livro da turma da Mônica, exposto na 

fotografia, intitulado “Turma da Mônica em Cuidando do Nosso Planeta” trabalhado no 
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1º ano pela professora Rute, como expusemos no capítulo anterior. A escola, portanto, 

chegava à casa de Milton também por meio desses livros, ou seja, uma prática de 

leitura escolar transformou-se em uma prática de leitura por prazer, no âmbito familiar, 

além de compor o acervo particular de Milton.  

Em nossos diálogos, Laura revelou, várias vezes, como se envolvia em ações a 

fim de contribuir com a aprendizagem do filho, entre elas, a realização de leituras para 

ele dormir, tanto de livros trazidos da escola, como de outros: 

 

[...]. Eu leio pra ele e ele devolve, traz outro, eu leio e ele devolve. Sempre ele 
quer ler, essa noite mesmo eu li pra ele dormir. Ele disse ‘mamãe eu trouxe um 
livro ai’ e eu ainda não tinha olhado, eu não tinha tido tempo de olhar, ai 
quando foi ontem de noite ele disse ‘mamãe, lê um livro preu dormir’ ai eu fui 
ler, ler esse pra ele dormir, eu sei que terminou de ler e ele dormiu. 
[...] 
Eu incentivo né, eu digo ‘Milton traga o livro, Milton traga o livro’. Eu vou 
incentivando né?! [...] (informação verbal)62. 
 

 
Fotografia 21 – Livro referendado por Laura no trecho 

da entrevista – Pego na biblioteca da escola 

 

Fonte: a autora 

 

O livro “Era uma vez uma bota”, exposto na fotografia acima, é o livro citado por 

Laura na sua fala. Tratava-se de um livro da escola que Milton havia pego na biblioteca 

para ler em casa, como ele nos informou durante a entrevista na sua residência, 

retomando uma aula em que estivemos presente: “Eu acho que a senhora já leu, que a tia 

leu naquele dia, do rato que ele vai levando uma bota (informação verbal)63. 

                                                 
62 Entrevista concedida por Laura em 16/04/2014. 
63 Conversa com Milton em 16/04/2014. 
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Percebemos que a ação empreendida por Laura levava o filho a realizar uma 

leitura, mesmo que indiretamente, retomando, nesse caso, uma história já lida na 

escola. Momentos como esse contribuíram, de algum modo, com o desenvolvimento de 

um importante eixo da língua portuguesa, de forma prazerosa e desejada por Milton, 

que foi potencializada pela sala de aula, principalmente com a chegada de Elisa. Não 

era, portanto, uma leitura para realizar alguma tarefa escolar, e sim, a leitura do texto 

pelo prazer e envolvimento com a história. 

Em uma outra conversa com Laura, já no final do ano de 2014, ela expôs que 

continuava lendo para o filho, o que consolidou a nossa percepção acerca da presença 

constante dessa atividade: 

 

Eu leio ainda, pronto, essa semana passada eu não tive tempo de ler de noite 
pra ele, a semana passada quase toda eu trabalhei de noite, essa semana 
também, por que muita reserva no restaurante aí eu tenho que ir, quem faz a 
reserva, sou eu de dia.  
[...] 
Eu tô lendo uma bíblia pra ele, eu não tô lendo toda, não é bíblia pra criança, 
mas eu tô lendo só alguns capítulos de livros, [...]. 
[...] 
Essa pequena eu já li toda, essa outra eu to escolhendo os capítulos por que 
ele não entende né (informação verbal)64.  

 
Fotografia 22 – Bíblias que estavam sendo lidas por Laura para Milton 

 

Fonte: a autora 
 

  
                                                 
64 Entrevista concedida por Laura em 23/12/2014. 
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Diante das exposições de Laura, compreendemos que o ambiente leitor, de fato, 

existia no âmbito familiar de Milton, e que, continuamente, ele era cercado por 

situações e momentos que o faziam relacionar-se com a leitura e a escrita.   

Ressaltamos, portanto, que nem sempre os investimentos familiares na 

aprendizagem estão relacionados às solicitações da escola, ou seja, esses momentos 

vivenciados por Milton em sua casa não tinham necessariamente relação direta com as 

práticas escolares e não faziam parte do conhecimento que a professora e a escola 

tinham sobre ele, como pudemos detectar na entrevista com a professora Elisa, exposta 

no capítulo anterior. As informações dos docentes sobre seus alunos muitas vezes se 

limitam às questões como a realização de tarefa de casa, que, se ocorre, acaba por 

caracterizar uma boa relação da família com a escola e, se não acontece, caracteriza 

uma relação negativa. Trata-se da percepção macrossociológica salientada por 

Nogueira (2011), que desconsidera esses movimentos internos das famílias. 

Outro significativo evento de letramento pertencente àquele ambiente, 

relacionava-se a uma coleção de DVDs, parte também dos guardados de Milton, que 

apresentou uma caixa cheia, conforme fotografia abaixo. Laura afirmou que ele achava 

o que queria naquela caixa. Assim, sentado no sofá, Milton nos mostrou os filmes que 

gostava e, quando questionado sobre os títulos, sempre dizia, mas, quando esquecia, 

não se arriscava a ler. Ele sabia o nome decorado da maioria dos filmes que tinha e os 

reconhecia facilmente pela capa. 

 

Fotografia 23 – Caixa de DVDs por Milton 

 

Fonte: a autora 
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Priscila (P): Mas tu queria aprender pra ler sozinho? Tá quase né. Mas sabe 
uma coisa que eu fiquei em dúvida? Dos filmes que tu tem, como é que tu sabe 
o nome dos filmes que tu quer? Que naquele dia não foi? Tu me mostrou tanto 
filme que tu tem. 
Mãe de Milton (M. de M.): Ele sabe, ele tem a memória boa.  
[...] 
M. de M.: Tem um monte ai, um monte. (Mostrando os DVDs) 
Milton (M.): Olha aqui o que tem. 
P.: Que massa.  
M. de M.: Um monte oh, tá vendo? Esses daqui são tudo sem nome, um monte 
sem nome, mas ele vai olha, olha, olha e sabe.  
M.: Eu vejo o nome pela capa pelo nome. 
M. de M.:Ai esses sem nome.  
P.: Mas me diz ai o que tu mais gosta dessa caixa que tu tem. 
M.: Os Transformers.  
P.: E Cadê, pega pra eu ver. [...] 
M.: Eu assisti no vídeo de vovó. 
P.: E como é que tu sabe que esse é o Trasformers. 
M.: Eu sei.  
P.: Como que tu sabe? 
M. de M.: É Trasnformers 
P.: Onde é que tem aqui que é Transformers? 
M.: Aqui.  
P.: E onde é que ta escrito? 
M.: E nenhum canto.  
P.: Mas tu não acabou de ler pra mim? 
M.:Transformers, tá mesmo aqui.  
P.:Humm, e que letra é essa? 
M.: T 
P.: E essa? 
M.: R. 
P.: E essa? 
M.: A.  
P.: E T-R-A faz o que? 
M.: TA 
P.: “TA”? Mas é TASformers ou TRANSformers? 
M.:TRAnsformers. 
P.: Então T-R-A faz o que? 
M.: TRA (informação verbal)65.  

 

Ficou claro que Milton estabelecia uma relação íntima com os filmes que tinha e, 

desse modo, participava ativamente de uma atividade letrada. Nesse sentido, a 

conversa acima evidencia a relação de Milton com os materiais escritos em sua casa e 

as táticas que criava para, diante de suas limitações, identificá-los e relacionar-se de 

maneira autônoma, a ponto de sua própria mãe não entender como ele conseguia 

encontrar o filme que iria assistir. Assim como na cena da biblioteca, descrita na seção 

anterior, ele, com estímulo, se dispôs a pensar no que estava escrito, revelando as 

                                                 
65 Conversa com Milton em 16/04/2014. 



158 

 

aprendizagens já construídas acerca do SEA. Diante do diálogo exposto, percebemos 

que a princípio ele reconheceu o filme pela imagem. Mas, quando questionado pela 

pesquisadora, identificou a palavra referente ao título do filme, “Transformers”.  

No quarto de Milton, identificamos os materiais organizados por ele e, ao lado do 

guarda-roupas, um calendário que, segundo ele, era o “marcador do tempo”. Nessa 

ocasião,numa das visitas do ano de 2014, Milton expôs o mês em que estávamos 

apontando para agosto e, ao ser questionado sobre os meses que começam com A, 

logo apontou para o mês de abril.Dialogar com Milton nos fez perceber como ele já 

compreendia o sistema de escrita e fazia reflexões relevantes, apesar de ter concluído 

o ano de 2013 não alfabetizado, de acordo com as explanações realizadas 

anteriormente. A presença do calendário, por exemplo, nos remeteu à afirmação de 

Lahire (2004b, p. 23), sobre os efeitos indiretos que a presença e uso de materiais 

escritos, como estes, possuem na organização doméstica e como exemplo para outras 

atividades.  

 

Vemos bem, como os escritos domésticos ultrapassam amplamente seu papel 
cultural imediato para alcançar a organização doméstica, inclusive em sua 
dimensão econômica – enquanto técnicas comuns de gestão do cotidiano que 
implicam uma relação com o tempo, com a linguagem e, quase sempre, uma 
relação com a ordem, participam de forma de organização doméstica mais 
racionais nas quais a criança está sendo continuamente socializada.  

 

Fotografia 24 – Estante onde os materiais ficam         Fotografia 25 – Calendário do quarto 
guardados no quarto de Milton 

   
Fonte: a autora      Fonte: a autora 

 

A organização, portanto, já fazia parte do modo em que Milton lidava com seus 

livros e demais materiais. A fotografia acima retrata a estante em que Milton dispunha, a 
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seu modo, os materiais supracitados. Nesse sentido, referendamos novamente Lahire 

(2004b, p. 27):  

 

Os alunos que vivem em um universo doméstico material e temporalmente 
ordenado adquire, portanto, sem o perceber, métodos de organização, 
estruturas cognitivas ordenadas e predispostas a funcionar como estruturas de 
ordenação do mundo.  

 

Em consonância com essas reflexões, vimos que Laura colaborava diretamente 

para a manutenção dessa ordem e fazia uso da escrita para isso. Observamos que a 

escrita a ajudava a lembrar de algumas ações que deveriam ser realizadas, como 

verificamos com a presença de um lembrete na porta da geladeira, em que ela 

descrevia os horários do remédio do filho e, na ocasião de nossa última visita no final 

do ano de 2014, quando Laura fazia um bolo com o auxílio de um caderno de receitas 

registradas à caneta.  

A leitura dos escritos no espaço urbano, ou seja, da escrita contemplada nas 

ruas, placas, ônibus, também era uma ação de letramento empreendida por Laura, que, 

quando saía com o filho, mostrava as placas, como a da Texaco, por exemplo, 

afirmando que sempre que ele via, dizia o nome, porque lembrava do símbolo. É nesse 

sentido que Chartier, Clesse e Hébrard (1996, p. 26) afirmam: “Nos lugares 

frequentados diariamente, cujos usos são conhecidos, as mensagens (cartazes, placas, 

letreiros, embalagens, etc.) podem se tornar facilmente eloquentes, por menos que um 

adulto ajude”. Sobre isso, Milton também fala: “Às vezes quando eu gosto, tipo, alguma 

coisa de comprar, aí eu leio pra saber [...], livro, o carro da hotwill pra saber a marca 

[...]” (informação verbal)66. 

Embora ainda não estivesse alfabetizado no período dessa fala, Milton mostrou-

se familiarizado com as palavras de coisas que ele gostava, de brinquedos ou marcas 

de seu conhecimento. Nessa mesma entrevista, Milton também se arrisca a escrever o 

nome de um filme que gosta, Max Steel, como já no referimos na seção passada. 

Consideramos, nesse contexto, a reflexão de Silva (2005), ao afirmar que as crianças  

 

                                                 
66 Entrevista concedida por Milton em 14/07/2014.  
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que ainda não dominam o sistema de escrita podem realizar a leitura de diversos 

modos, fazendo uso das mais variadas inferências.  

Na casa de Milton, encontramos um ambiente estruturado, onde Laura fazia 

nítidos esforços para manter o filho e a casa. Apesar de compor a nossa intitulada 

“classe popular”, não se inseria em um padrão negativo que muitos insistem em manter 

em relação a esse grupo social. Seria um verdadeiro desprezo às suas aprendizagens 

em casa e na rua, dizermos que Milton não se alfabetizara, no ciclo de alfabetização, 

porque a família não o ajudava. Pelo contrário, ele contava com os investimentos e/ou 

esforços de sua mãe para que o aprendizado acontecesse.  

Laura se mostrou uma mãe dedicada, afetuosa e atenta aos acontecimentos 

vivenciados pelo filho na escola. As questões escolares foram percebidas por ela, que 

evidenciou, com clareza, que as tarefas do ano de 2013 vinham incompletas, expondo 

também algumas situações parecidas em 2014. Participamos de várias dessas aulas 

em que parecia que as crianças não estavam ali, conforme comentamos anteriormente. 

A problemática não passava desapercebida pelas crianças e suas famílias, como ficou 

claro durante as entrevistas e conversas com Laura. 

 

Segundo a mãe de Milton, ele não evoluiu nada em 2013, e sim diminuiu.  
 
Tudo vinha incompleto e, segundo Milton, a professora não esperava e ele não 
conseguia terminar o solicitado (Informação verbal)67. 

 

O comentário de Laura retrata não só sua preocupação quanto a aprendizagem 

do filho, mas também, quanto às complicações vivenciadas na turma do 1º ano do ciclo 

de alfabetização, conforme expomos em seção anterior. As mudanças de professoras 

e, consequentemente, da rotina da turma, dificultou a aprendizagem dos alunos, 

deixando que alguns passassem sem serem notados ao longo de um ano marcado por 

contínuas trocas de professoras, alterando, de forma considerável, o cotidiano da sala 

de aula e, consequentemente, a rotina da turma, que precisava se ajustar a cada nova 

docente que chegava. 

 

                                                 
67 Informação registrada em diário de campo, depoimento de Laura, em 19/02/2014. 
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Eu estou achando esse ano melhor (se referindo ao 2º ano), a professora desse 
ano é ótima [...]. Ele tem muita dificuldade em escrever, isso ele tem muita 
dificuldade, em aprender a escrever logo. [...] Ele avançou, ele avançou um 
pouco, ele tá escrevendo agora, ele tá copiando do quadro. Não acompanhava 
muito, mas agora tá acompanhando [...] Ainda não consegue ler, mas das duas 
últimas semanas pra cá ele tá juntando letrinhas e tá conseguindo formar os 
nomezinhos [...] Dificilmente ele traz tarefa para fazer em casa [...] (informação 
verbal)68. 

 

Ela identificou os avanços do filho e avaliou o 2º ano como melhor, elogiando a 

professora, quando comparada com as várias docentes que passaram pela turma no 

ano anterior,apesar de reconhecermos que a professora Júlia não contribuiu 

efetivamente para o desenvolvimento de Milton, como já expomos.  

Durante nossos diálogos, identificamos um conjunto de eventos de letramento 

viabilizados por Laura, que tinham como objetivo, ajudar Milton a aprender a ler e 

escrever. Ela expôs que o filho sabia todo o alfabeto, já fazia o nome dele “direitinho”, 

mas não lia e, por isso, comprou as réguas das letras, que, em uma das visitas, 

estavam espalhadas pela sala junto aos cadernos, compondo o cenário de brincadeira 

de Milton com um colega.  

Laura o considerava atrasado e expôs que verificava as tarefas. Com o caderno 

do 1º ano na mão, em nossa primeira visita à sua casa, falou sobre o uso da letra de 

fôrma, esclarecendo que, apesar de no 2º ano ter se iniciado o uso da letra cursiva, a 

escrita do filho ainda era ilegível, o que dificultava a compreensão dos registros de 

atividades. Sobre isso, Laura explicou que dizia para ele colocar o dedo para separar as 

palavras, mas ele ainda escrevia tudo junto. Ela nos mostrou que o filho guardava, na 

bolsa escolar, uma ficha contendo o alfabeto e o seu nome.  

Destacamos a presença de um caderno de desenho e uma resma de papel 

ofício, que Laura comprava para ele riscar, além do uso do caderno do ano anterior 

para escrever ou desenhar em casa, conforme ela explicou. Milton também usava um 

caderno exclusivo para tarefas de casa passadas por Laura ou pela sua avó. Laura 

afirmou que costumava propor ditados para Milton e, em nossa última visita à sua casa, 

no mês de dezembro de 2014, expôs que, enquanto fazia seus afazeres, costumava 

ditar palavras: 

                                                 
68 Entrevista concedida por Laura em 16/04/2014. 
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Aí eu vou continuar fazendo. Hoje mesmo ele tava dizendo ‘vamo fazer um 
ditado’ aí eu disse ‘bora’, aí ele chegou, foi simbora vendo aí (TV), aí eu deixei 
um pouco. Teve uns dias da prova que ele chegou aqui com sono, nos dias de 
prova, de tarde eu fazia, de noite eu fazia (informação verbal)69. 

 

Milton deu ainda mais ênfase ao expor o que fazia em casa: “Eu fico fazendo só 

ditado com a minha mãe [...] (informação verbal)70. 

Todas essas exposições de Laura reiteram o interesse e apoio pela 

aprendizagem do filho, o que a levava a criar formas de ensinar que pudessem ajudá-lo 

a entender as particularidades da escrita. Trata-se de um trabalho no interior do lar, de 

acordo com Portes (2011), a fim de potencializar a escola, tendo em vista a sua 

importância para o futuro da criança.   

Diante dos diversos problemas ocorridos durante o 1º ano do filho, Laura afirmou 

ter pensado na possibilidade de colocá-lo numa escola particular, mas as dificuldades 

financeiras não a permitiram. Ela esclareceu que preferia proporcionar uma boa 

alimentação, pagar exames, quando preciso, porque o filho costumava ficar doente, não 

podia comer muitas coisas e já teve uma ameaça de Leucemia, por isso era 

acompanhado pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). A 

avó e mãe consideravam Milton muito impaciente, o que é reafirmado pela própria 

criança. Percebemos que tal impaciência parece ser relacionada aos problemas dele, 

podendo, para a mãe, ocasionar as dificuldades de aprendizagem. Vimos aí certa 

angústia da mãe por ver as dificuldades de Milton em aprender a ler e escrever.  

No entanto, Laura não desconsidera a importância de manter Milton atento aos 

estudos e demonstrou certa rigidez: 

 

É, tem que ser forte, ele faz chantagem, ele chantageia, mexe com o 
psicológico da pessoa. Aí vai fazer xixi, vai beber água, quer comer. 
[...] 
Mas eu boto, falo sério, boto mesmo, tiro as coisas dele Priscila, minha irmã 
disse que eu não deveria fazer isso, eu espero que eu não esteja fazendo da 
forma errada. Pela minha educação que eu tive, que eu não tive nada disso e 
nem por isso eu deixei de [...] fui rebelde, fui ruim, fui mal educada, eu nem 
sabia de nada, que eu não sabia [...] mas assim, ele sabe, ele tem a 
oportunidade de saber e aprender, “não, por que você foi muito rígida” por que 
ele dormia comigo e eu tirei ele do meu quarto, quando o pai dele foi embora eu 
já tirei ele do meu quarto e botei ele no quarto dele. E eu acho assim Priscila, 

                                                 
69 Entrevista concedida por Laura em 23/12/2014. 
70 Entrevista concedida por Milton em 10/12/2014. 
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Milton tem 8 anos, as crianças hoje em dia já nasce dormindo nos quartos, isso 
não é o fim do mundo. Você dá uma palmada porque o menino não quer 
estudar [...] eu ameaço sim, ‘se você não fizer a tarefa eu vou dar uma 
chinelada em você’, eu vou buscar a chinela e boto ali do lado, num instante ele 
faz, melhor, acabou-se com isso, é um escândalo, uma zuada, Milton se você 
ver, aquele auê, ‘não Milton, cale a boca, faça a tarefa’. Eu acho que eu não 
sou muito [...] eu acho, eu acho que eu não sou muito rígida, mas se eu não for 
dessa forma ele não faz (informação verbal)71.  

 

Em seu discurso, Laura descreveu como agia frente à dispersão do filho, relatou 

as atitudes de Milton e como precisava ser rígida para que ele pudesse dar conta de 

suas demandas escolares. Com ações mais severas, Laura valorizava a escola e até 

complementava as atividades, como identificamos com o uso de cadernos exclusivos 

de casa, para realização de tarefas extras, como o ditado. Desse modo, diferente do 

que acreditava a professora Elisa, a mãe de Milton não amenizava por conta dos 

problemas de saúde que o filho tinha, apenas se preocupava e tentava encontrar 

explicações para as dificuldades de aprendizagem que ela detectava. 

Vale ressaltar, que Milton concluiu o 1º ano sem se alfabetizar por um problema 

da escola, e não por falta de atenção da mãe, que mostrou os diversos esforços a fim 

de contribuir com a alfabetização do filho.  

O retrato de Milton nos mostrou, sobretudo, a contribuição da escola e da família 

na construção da aprendizagem. Independente de uma relação direta e direcionada às 

atividades estritamente escolares, a mãe de Milton ajudava efetivamente para que o 

filho aprendesse a ler e escrever, além do consumo de alguns materiais de lazer, como 

passatempos ou DVDs, que levavam Milton a se relacionar com o escrito e refletir, 

mesmo sozinho, sobre as particularidades do sistema de escrita alfabética.  

A escola, por sua vez, apesar dos inúmeros obstáculos vivenciados, também 

criou alternativas a fim de contribuir com a melhora da turma, que havia se 

desestruturado pela ausência de uma rotina consolidada, devido às constates trocas de 

professores no ano de 2013 e as dificuldades da professora Júlia em ensinar a turma, 

no início do ano de 2014. 

 

 

  

                                                 
71 Entrevista concedida por Laura em 23/12/2014. 
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7 “GOSTO SÓ DE FICAR NA RUA! ”– ALEX 

 

Pulo, pulo, pulo, vou de pé em pé. 
Da chuteira do menino na vidraça da mulher. 
Salto, salto, salto mais que perereca. 
Pulo o muro e caio em cima da cabeça de um careca (TOQUINHO, 1987). 

 

Alex morava com sua mãe, Mara, os dois irmãos, outro menino e uma menina, a 

mais velha, e o pai, em um bairro localizado nas redondezas da escola, porém, um 

pouco distante. Devido à distância, nos encontrávamos na escola com Mara e 

fazíamos, juntas, a caminhada de 15 minutos até à sua casa.  

Não fomos muitas vezes à casa de Mara devido às dificuldades em agendar 

horário conveniente. Ela costumava estar sempre atribulada com afazeres da casa ou 

com atividades extras que arrumava. Mas, nas duas visitas que realizamos, conforme 

agendamento prévio, fomos bem recebidos. Mara se disponibilizou a dialogar e a 

mostrar sua casa, autorizando que tirássemos fotos, quando necessário. As visitas 

foram realizadas com certo intervalo de tempo, para que pudéssemos ter novas 

informações, principalmente, sobre a presença da escola naquele ambiente. 

Mara tinha o ensino médio completo, de acordo com sua exposição em uma de 

nossas conversas.  

Alex foi aluno da escola pesquisada desde a educação infantil, mais 

precisamente do grupo IV, porém, ao iniciarmos a pesquisa, ele ainda não se 

encontrava alfabetizado e apresentava muitas dificuldades em compreender o sistema 

de escrita alfabética. Vimos, ao longo das observações, as dificuldades de Alex em 

interagir com as atividades desenvolvidas em sala e o quanto, em muitas ocasiões, ele 

parecia não ser percebido durante o processo de alfabetização.  

Nesta seção, buscamos nos debruçar nas particularidades de Alex, analisando, 

no primeiro momento, as contribuições da escola na aprendizagem da leitura e da 

escrita, tendo em vista o 1º e 2º anos do ciclo de alfabetização. Na sequência, 

buscaremos refletir sobre os esforços da família, que, de certo modo, também 

ajudaram Alex nessas aprendizagens.  
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7.1 ALEX, A ALFABETIZAÇÃO E AS TÁTICAS DE UM ALUNO 

 

Os bastidores da sala de aula nos revelaram cenas indispensáveis para entender 

o processo de análise de Alex, aluno que, no contexto geral da sala de aula, 

apresentava-se disperso, constantemente se distraindo com os colegas e se 

envolvendo em pequenos conflitos. Situações que geralmente o levavam a não concluir 

algumas atividades propostas. Mas o que estava por trás dessa dispersão?  

Ao longo de um ano e meio de pesquisa, observamos dados fundamentais que 

nos possibilitam compreender suas dificuldades para aprender a ler e escrever. Um 

primeiro dado é que Alex se apresentava, no segundo semestre do 1º ano, em um nível 

muito elementar de escrita, com dificuldades em reconhecer, inclusive, as letras. Tal fato 

se agravava, paulatinamente, pela evidência de um segundo dado relevante, ou seja, a 

ausência de atenção por parte das diversas professoras às dificuldades que ele tinha. 

Um outro dado diz respeito ao próprio desinteresse de Alex em aprender, talvez, 

justamente pela desatenção às suas particularidades.  

Os dados citados delineiam, brevemente, aspectos que podem ter contribuindo 

para o longo período sem avanços significativos referentes ao aprendizado da leitura e 

da escrita, conforme acompanhamos durante a pesquisa. Todavia, Alex não ficava 

inerte nas aulas e, em muitas situações, criava maneiras de participar, a seu modo, das 

solicitações da professora. Sobre isso, traremos cenas de aula ou situações 

vivenciadas com as professoras Rute, Verônica e Tina (1º ano) e Júlia e Elisa (2º ano) e 

trechos de entrevistas, a fim de validar o que estamos afirmando, de antemão.  

Vale salientar que a professora Rute, assim como fez com outros alunos, como 

Milton, apresentado anteriormente, também fez registro incoerente, na caderneta, sobre 

o nível de escrita em que Alex se encontrava no 1º ano, afirmando que o mesmo iniciou 

o ano silábico alfabético, dado este irreal, logo verificado durante as observações de 

aula e detectado através do ditado mudo que propomos no mês de outubro de 2013, ou 

seja, no final do 1º ano: 
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Fotografia 26 – Ditado mudo realizado por Alex 

 
Fonte: a autora 

 

O referido ditado evidencia que Alex, na verdade, se encontrava no nível pré-

silábico de escrita, usava a letra bastão e seu repertório de letras era reduzido, com 

bastante presença da letra A. Apenas a palavra bola parece ter alguma relação, de fato, 

com a escrita da palavra. Até mesmo os desenhos de Alex pareciam apresentar uma 

característica mais primária, mas, sobre isso, não podemos afirmar se tinha a ver com o 

desinteresse pela atividade ou realmente era uma dificuldade. 

Rute, nas poucas aulas em que estivemos presentes, não nos pareceu estar 

atenta às particularidades de Alex. O registro no quadro com a letra cursiva não 

contemplava o aluno, que escrevia demonstrando não vê sentido no que realizava, sem 

compreender a funcionalidade do que registrava. Ele nos mostrou, nesse ditado, que 

sol 

casa 

bola 

coração 

cadeira 

carro 

uva 

gato 

menina 

ou 

boneca 



167 

 

ainda não compreendia a pauta sonora e tampouco a relação som-grafia, as palavras 

se constituíam aparentemente de forma aleatória.  

Antes de darmos continuidade a outras situações ou cenas de Alex, ainda no 1º 

ano, consideramos importante frisar algumas questões referentes à realização de 

ditado, tão peculiares ao aluno. Em algumas situações observadas, principalmente no 

2º ano, tanto com Júlia quanto com Elisa, Alex realizava a atividade antes mesmo da 

professora concluir as palavras ditadas: 

 

Alex já havia escrito as 10 palavras, enquanto o ditado ainda estava na 3º palavra 
[...]. (informação verbal)72.  
 

Alex na segunda palavra ditada já havia escrito as 10 palavras (informação 
verbal)73. 
 

Priscila:Tu já fez foi? Mas ela nem ditou ainda. 
Alex: Que ela mandou eu ir fazendo (informação verbal)74. 

 

Percebemos, sobretudo, a tática de Alex durante muitas aulas em que a 

atividade do ditado era realizada, para se mostrar participativo na aula e cumprir com 

uma solicitação da professora. Suas dificuldades em aprender a escrever e o longo 

tempo que ficou sem uma atenção mais direta a essas especificidades, o fizeram lançar 

mão de táticas como essa, que, de algum modo, o tornavam inserido no contexto da 

aula. Como nos explica Certeau (2012), são as maneiras de fazer, de agir frente a uma 

ordem, que não necessariamente será realizada como prescrita ou almejada. Nesse 

sentido, a professora Elisa nos esclareceu: 

 

Ele tem uma pergunta que ele faz sempre. Ele pergunta muito assim: ‘Eu faço 
do meu jeito?’. Tudo que ele vai fazer ele faz a mesma pergunta, posso fazer do 
meu jeito. Aí agora eu já to perguntando, como é o seu jeito, Alex? Seu jeito é 
como? Aí ele disse: ‘assim sem saber’ (informação verbal)75. 

 

Alex pareceu internalizar um discurso docente, muito difundido entre nós 

professores, quando solicitamos aos alunos que ainda não se apropriaram da escrita: 

“Faça como você sabe”, “Faça do seu jeito”. Discurso difundido com a Psicogênese da 

                                                 
72 Informação registrada no diário de campo, em 23/04/2014.  
73 Informação registrada no diário de campo, em 13/08/2014. 
74 Diálogo estabelecido com Alex durante uma aula em 13/08/2014. 
75 Entrevista concedida pela professora Elisa em 05/09/2014. 
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língua escrita e resultado de uma má interpretação de que “de qualquer jeito” é 

possível, sem levar o aluno a refletir sobre o que escreveu. Tal pensamento levou Alex a 

agir do referido modo diante do ditado, afinal, ele estava, justamente, fazendo do jeito 

dele e, como não compreendia a lógica do SEA, parecia acreditar que não faria 

diferença ouvir a professora ditar as palavras. Na verdade, observamos que a 

disponibilidade dele para o aprender era limitada e quando surgia não era valorizada 

pela docente, até porque, em uma dessas situações em que o ditado foi proposto, no 2º 

ano, com a professora Júlia, ele demonstrou ter percebido a relação som-grafia, mas a 

ação da professora acabou restringindo a sua participação: 

 

Prof.: Vê só! BI-GO-DE. Bigode. BI-GO-DE. Pensa no BI. 
Alex: B-I 
Prof.: Pode falar não, Alex (informação verbal)76. 

 

De acordo com as regras que se consolidaram frente ao ditado, Júlia terminou 

por não dá a devida atenção à reflexão exposta por Alex, o que, diante do seu 

desenvolvimento, apontava para a construção de um aprendizado.  

Voltemos ao 1º ano e à reflexão de alguns momentos indispensáveis para 

revelarmos o “retrato” de Alex.  

Como sabemos, o afastamento de Rute possibilitou a chegada da professora 

Verônica, que se mostrou mais atenta a algumas questões, como o registro utilizando 

os dois tipos de letra, aspecto significativo para Alex, que, como vimos, sentia 

dificuldades em realizar os registros no caderno e fazia uso da letra bastão. Nesse 

sentido, a professora propiciou mais participação de Alex: 

 

Verônica organizou a sala de uma forma diferente, duas fileiras. Ela iniciou a 
aula lendo duas lendas, usando data-show, ‘Boitatá’ e ‘Gavião’ e em seguida 
colocou o vídeo da galinha pitadinha que cantava ‘O cravo e a rosa’. Após esse 
momento de leituras, a professora distribuiu uma ficha com uma nova versão da 
cantiga e escreveu a rotina. Ela cantou, e registrou a letra no quadro, expondo 
as trocas que a nova cantiga fez. Nesse momento, Alex falou que o ‘R’ da 
palavra cravo estava tremendo (tentando explicar porque tem apenas um R).  
Terminada a leitura, Verônica foi fazendo, coletivamente, o exercício da ficha, 
referente ao texto: 
 
 

                                                 
76 Trecho de aula da professora Júlia em 23/04/2014. 
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Fotografia 27 – Atividade realizada por Verônica 

 
Fonte: a autora 

 
 

Durante a realização da atividade pude fazer algumas significativas 
observações dos alunos: 
- Alex não consegue ler e não encontra a cor que o cravo ficou. Percebo que ele 
‘chuta’ as alternativas, mas acompanha o que está sendo registrado no quadro 
(informação verbal)77. 

 

A participação de Alex, exposta no trecho de aula, revelou que, mesmo ainda não 

alfabetizado naquele período, ele havia compreendido questões importantes sobre a 

língua, talvez reproduzindo alguma aula em que o uso do R foi enfocado. É interessante 

perceber que alguns aprendizados sobre a própria língua portuguesa independem da 

apreensão da leitura e da escrita, ou seja, Alex sabia sobre muitas coisas e tinha suas 

hipóteses de escrita, como veremos mais detalhadamente quando falarmos do seu 

                                                 
77 Informação registrada no diário de campo, em 23/09/2013. 
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ambiente familiar. Na continuação da aula, percebemos que Alex não encontrou a 

resposta da questão, por não conseguir realizar a leitura do poema “O Cravo e a Rosa”. 

De acordo com o nosso registro de observação, vimos que ele marcava de forma 

aleatória, mas participava da aula, aparentemente, de forma ativa.  

As aulas de Verônica despertaram maior interesse em Alex, que participou de 

situações reflexivas importantes acerca do desenvolvimento da leitura e da escrita, 

como em aulas em que a professora fazia uso do alfabeto móvel e realizava leitura de 

livros literários: 

 

Verônica registrou a rotina e realizou a leitura do livro ‘O casamento do rato com 
a filha do besouro’, livro do acervo do PNLD obras complementares. Em 
seguida, entregou o alfabeto móvel e solicitou aos alunos que formassem 
nomes que apareciam no livro. Ela colocou um por um no quadro: 
Aranha --------  _________ (As crianças deveriam montar a palavra Aranhal) 
Besouro -------- _____________ 
Rato ---------- _______________ 
Abelha ------- _______________ 
Mosquito ------ _____________ 
 

A turma se agitou bastante, demonstrando empolgação com a atividade. 
Concluída a formação das palavras, Verônica entregou o caderno de classe e 
registrou uma atividade: 
 
‘O casamento do rato com a filha do besouro’ 
Abelhal __  __ __ __ __ __ 
(eles deveriam responder abelha) “no abelhal estão?” 
Ratal    ___    ___  ___  ___ 
Cachorral ____   ___ ___ ___  __ __ __ __ 
Verônica usou os dois tipos de letra, dividindo o quadro (informação verbal)78.   

 

Alex demonstrou interesse na realização da referida atividade, em que buscou 

formar as palavras com o alfabeto móvel. 

As outras professoras que passaram pelo 1º ano, após a temporada de Verônica, 

seguida pela aposentadoria definitiva de Rute, (professora efetiva da turma), não 

conseguiram estabelecer um cotidiano de desenvolvimento da aprendizagem. As aulas 

não envolviam Alex e tampouco o ajudaram a evoluir diante dos aprendizados já 

construídos, isto é, acerca da leitura e da escrita. Em algumas aulas, pelo contrário, a 

ação da professora o excluía, constrangendo-o quando solicitado a realizar algo que 

não sabia, mas que, por outro lado, a professora também desconhecia, tendo em vista 

                                                 
78 Informação registrada no diário de campo, em 26/09/2014. 
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o momento em que se inseriu na turma: 

 

Após o recreio, Tina pediu que eles arrumassem os jogos, entregou um livro 
para cada aluno e pediu que eles lessem para depois contar a história a ela.  
- Alex se mostrou resistente a atividade, porque não sabe ler (informação 
verbal)79. 

 

[...]. Tina deu continuidade a atividade do livro, como circular palavras que 
rimam com APAGAR. Ela escreveu as palavras e solicitou a alguns alunos que 
dissessem as letras das palavras, perguntava, por exemplo, ‘C com A fica?’, 
dando ênfase aos alunos com dificuldades. Ela chamou Gilson, Alex (ele sentiu 
dificuldade em dizer o nome de algumas letras). 
[...] 
Na atividade de adivinhação, Tina leu e perguntou a rima, contudo, os alunos 
apresentaram dificuldades em responder. [...], a maioria da turma não entendeu 
a questão e mesmo assim a professora não esclareceu e respondeu 
rapidamente. Percebi que alguns alunos entendem as rimas, mas se perdem na 
tarefa, que acabou não sendo muito explorada (informação verbal)80. 

 

Esses trechos de aulas mostram ocasiões em que Alex expôs o que ainda não 

sabia. Tina e a sua falta de conhecimento sobre a turma e as especificidades das 

crianças, às vezes, deixava que elas mesmas a informassem sobre os aprendizados 

que já tinham desenvolvidos. Perguntava, por exemplo, “você sabe ler?”. Tal ação, de 

certo modo, intimidava aqueles que não sabiam, porque, quando indagados logo 

emergiam as explicações da turma sobre se sabiam ou não. Nesse sentido, a 

resistência de Alex foi uma resposta à sua impossibilidade de ler o livro. 

Tina, portanto, ao longo de suas aulas, obteve informações pertinentes a respeito 

de algumas dificuldades dos alunos sobre a leitura. Por isso, às vezes, buscava a 

participação de Alex e outros alunos, conforme vemos no segundo trecho apresentado 

acima. Contudo, notamos que a reflexão sobre a escrita das palavras durou pouco 

tempo, tendo em vista o referido trecho, já que a ênfase da aula era nas rimas. Outras 

questões ainda não haviam sido apreendidas por Alex, que não só não entendeu o que 

de fato eram rimas, como também apresentou problemas para reconhecer as letras. 

Esse dado deveria ter sido suficiente para um trabalho mais focado acerca dessas 

dificuldades, no entanto, Tina deu continuidade à aula com foco nas questões que 

envolviam rimas, mesmo com a pouca compreensão que as crianças demonstram ter 

                                                 
79 Informação registrada no diário de campo, em 04/12/2013. 
80 Informação registrada no diário de campo, em 05/12/2013. 
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sobre o assunto.  

Diante desse panorama, Alex se apresentou mais disperso e agressivo, como 

vimos em algumas aulas, e concluiu o 1º ano com as dificuldades já explanadas, ou 

seja, em um nível inicial de aprendizagem do sistema de escrita alfabética.  

O início do 2º ano se apresentou conturbado, apesar da chegada da professora 

Júlia ter gerado boas expectativas na equipe. No entanto, como já esclarecemos antes, 

a professora Júlia se sentiu nitidamente despreparada para lecionar numa turma de 

perfil bastante heterogêneo. Nesse sentido, Alex continuou sem um trabalho específico 

que o auxiliasse no processo de alfabetização.  

Os problemas referentes ao aprendizado do SEA acompanharam o aluno, que 

manteve as suas táticas de sobrevivência na sala de aula. Na nossa primeira 

observação da aula de Júlia, verificamos Alex realizando a cópia de uma atividade do 

quadro, registrada com a letra cursiva. Apesar de parecer claro que ele não sabia o que 

copiava, Alex registrou toda a atividade usando a letra de fôrma.  

 

Fotografia 28 – Cópia realizada por Alex de atividade do quadro 

 
Fonte: a autora 
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Vemos que a cópia não apresentou legibilidade. Tratava-se de uma tarefa que 

solicitava a organização das sílabas e, em seguida, de frases, constituindo-se algo 

complexo para Alex, que não compreendia algumas questões importantes acerca do 

SEA. Júlia, nessa ocasião, também não propiciou maiores diálogos e fez a correção 

com a participação dos poucos alunos que já entendiam o que deveria ser feito. Alex 

copiou as respostas e, como visualizamos acima, concluiu a atividade. É interessante 

perceber, que, apesar da ilegibilidade, Júlia passou o visto, porém, não conversou de 

maneira mais reflexiva com o aluno.  

A mesma cena se repetiu em outras aulas, em que Alex apenas cumpria um 

dever escolar ao realizar o registro de atividades no caderno, como na cena a seguir: 

 

Júlia pegou o livro de português, folheou algumas páginas e começou a copiar 
uma tarefa no quadro. Perguntei se eles não levavam o livro de português. Ela 
falou que se levar não volta. 
No quadro: 
1º) Complete com as letras em ordem alfabética 
__ rco   __rmã   __ueda  __úri 
__ota   __ipe   __osa  __ebra 
__ama  __átia   __apo 
__edo   __ata   __ime 
__rva   __ato   __va 
__olha  __ariz   __aso 
__ato   __lho   __álter 
__erói   __ena   __ixi 
 
2ª) Escreva a lista de compras em ordem alfabética 
Batata, couve, abacaxi, desinfetante, feijão, espinafre e goiaba 
3ª) Escreva o alfabeto minúsculo na letra cursiva. 
4ª) Escreva o alfabeto maiúsculo na letra cursiva 
[...] 
Alex terminou de copiar rápido, mas sua escrita não é legível. Pedi para ver o 
seu caderno [...]. Perguntei se ele entende o que escreveu. Ele me disse que 
não sabe a letra cursiva. Pedi para ele responder e ele falou que não sabia e foi 
pedir ajuda à estagiária (informação verbal)81. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
81 Informação registrada no diário de campo, em 28/03/2014. 
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Fotografia 29 – Cópia da atividade do quadro registrada por Alex 

 
Fonte: a autora 

 

Diante desse recorte de aula, chamou-nos a atenção, primeiramente, a 

inviabilidade de copiar algo que já estava presente no livro de português das crianças, 

que deveria ser usado e, sem dúvida, não tomaria o mesmo tempo que a cópia. A 

explicação da professora também nos parece infundada, pois acredita que se os Livros 

Didáticos (LD) fossem para casa não retornariam. Como não possibilitar o uso efetivo 

do livro didático com base em um julgamento? Essa atitude limitou o direito das 

crianças em usar um material que lhes é disponível pelo governo e, ainda, a realizar 

uma tarefa repetitiva e sem sentido. Para muitas crianças, ou mesmo, para muitas 

famílias, os livros didáticos são os únicos materiais de leitura presentes em casa e que 

exercem funcionalidade nesse outro espaço em que vivem. Sobre isso, teceremos mais 

reflexões ao adentramos o ambiente familiar de Alex. Frisamos a pesquisa realizada por 

Santos (2010), com estudantes da EJA, em que conseguiu elucidar a importância desse 

material ao entrevistar alguns alunos: 

 

Esse livro pra mim, ele era um exemplo, hoje esse aqui ele é meu professor, eu 
agradeço. Ela é minha professora, mas com a minha inteligência, meu 
desenvolvimento, meu professor é esse livro. Porque se hoje ela disser: você 
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vai ficar com esse livro, eu não vou mais ensinar. Eu com ele, eu pegando, eu 
com ele sigo adiante (JOÃO/BA Pedra) (SANTOS, 2010, p. 122). 

 

Um outro dado relevante do trecho de aula é o esforço de Alex em copiar a 

atividade, mas novamente ele realizou algo apenas para cumprir uma solicitação. Ele 

deixou claro que não sabia a letra cursiva e, tampouco, realizar a atividade, embora 

tenha copiado rapidamente, de acordo com o diário de campo. Alex, portanto, 

demonstrava reconhecer suas limitações e, às vezes, buscava ajuda.  

Podemos inferir, que as limitações de Alex, sobretudo, o restringia em 

determinadas situações em que suas táticas de sobrevivência no contexto escolar não 

se ajustavam, fazendo-o demonstrar-se acuado ou resistente, como se mostrou 

também no 1º ano. Foi o que ocorreu na ida à biblioteca, em que todas as crianças 

foram levadas a realizar a escolha de um livro para empréstimo e Alex mostrou-se 

intimidado. Acreditamos que o fato de não saber ler tornou aquele momento 

desinteressante para ele: “Priscila (P):Tu quer pegar que livro?Alex (A): Eu peguei 

qualquer um” (informação verbal)82. 

O diálogo traz, no seu bojo, a impossibilidade de Alex em agir na escolha 

autônoma de um livro e, mais uma vez, ele agiu escolhendo qualquer coisa. Na referida 

ocasião, Júlia não auxiliou os alunos, que fizeram a escolha de forma aleatória ou não 

pediram ajuda. Ainda insistimos para que Alex escolhesse um livro, mas ele não se 

mobilizou em participar. 

Nesse sentido, nem sempre Alex participava das atividades propostas, talvez 

pela dificuldade em realizar os registros que a professora fazia no quadro. Imaginamos 

que fosse desinteressante fazer algo incompreendido, como se estivesse registrando 

um código, só para cumprir uma ordem. Nessa perspectiva, a diretora da escola, 

Antônia, afirmou: 

 

[...]. E ele também se acomoda e fica naquela situação de nem tentar fazer. 
Muito desmotivado. A autoestima assim muito baixa ele tem, eu acho, muito 
cabisbaixo e quando a gente chega junto aquele negócio assim de a criança 
não sabe fazer e não tem motivação nenhuma pra fazer (informação verbal)83. 

 

                                                 
82 Diálogo com Alex durante escolha de livro na biblioteca em 28/03/2014. 
83 Entrevista concedida pela Diretora Antônia em 02/09/2014. 
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Antônia descreveu exatamente como Alex se posicionou na biblioteca e em 

outros momentos em que se viu impossibilitado de realizar a atividade. Realmente, ele 

se apresentou desmotivado, mas, principalmente, por não ver sentido ou por falta de 

compreensão. Ela não sabia, porém, os vários esforços do aluno para inserir-se e 

participar das aulas. Aulas estas que não cumpriam com o papel de ensiná-lo e o 

tornavam automático diante das demandas escolares, capaz de fazer um ditado antes 

mesmo das palavras serem ditadas, e copiar tarefas sem entender o que escrevia. Ao 

que nos parece, a escola contribuiu bastante para a construção da julgada baixa 

autoestima. 

 

Quando um tratamento não dá resultado num doente, quando provoca aquilo 
que os médicos designam por ‘efeitos indesejáveis’, é raro que baste aumentar 
a dose para se conseguir a cura; é melhor experimentar outra coisa. Quando o 
aluno não faz o trabalho que lhe mandam, quando não se lembra o que lhe foi 
pedido, quando arranja artifícios para o esconder, é preciso fazer um 
diagnóstico para compreender a origem do problema e intervir adequadamente 
(MEIRIEU, 1998, p.12). 

 

Assim, em concordância com a comparação de Meirieu (1998), acreditamos que 

as atividades precisariam propiciar a reflexão de Alex, tendo em vista os aprendizados 

que já haviam sido construídos até então, o que demandaria um estudo docente das 

particularidades dos alunos: “É importante que o professor, no planejamento das 

atividades, esteja atento para a heterogeneidade do grupo, oferecendo atividades 

diferenciadas para os alunos que apresentam hipóteses de escritas diferentes” 

(COUTINHO, 2005, p. 68). 

O que acontecia, na verdade, é que Júlia geralmente prosseguia a aula 

independente da participação do aluno. Presenciamos momentos em que Alex não fez 

nenhuma atividade da aula e a professora não buscou mediar a situação. Em uma de 

nossas entrevistas com ele, sempre que indagávamos sobre aprender a ler e escrever, 

ele respondia que não gostava, que não sabia: 

 

Priscila (P).:Oh, Alex! E tu já sabe ler e escrever? 
Alex (A): Sei escrever, mas ler não 
[...] 
P.: Certo. Tu tá escrevendo o que aí? 
A.: Meu nome. 
P.: O que mais tu sabe escrever? 
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A.: Só isso. 
[...] 
P.:Tá certo, olha aí. Tu quer aprender a ler e escrever? Por quê? 
A.: Porque eu não gosto. 
P.: Por que você não gosta? Diz pra mim. Han? 
A.: Eu num gosto. 
P.: Diz pra mim por que você não gosta. 
A.: Porque eu num gosto. Eu não sou acostumado muito não. 
P.: Só gosta do que? 
A.: Eu numsou acostumado muito não. 
P.: Hum... Por quê? 
A.: Porque não. 
P.: Em casa tem alguma coisa que tu precisa ler? 
A.: Ninguém me ajuda (informação verbal)84. 

 

No diálogo acima, Alex afirmou, inicialmente, que sabia escrever e, ao registrar o 

seu nome, esclareceu que só sabia isso. Ele não tentou fazer outros registros de 

palavras, neste caso, inferimos que para ele, o fato de escrever o próprio nome parecia 

já ser suficiente.  

Alex trouxe uma informação relevante para que pudéssemos compreender seu 

perfil e as contribuições que a escola e a família deram para se alfabetizar. A expressão 

repetida “Eu num gosto”, está diretamente atrelada ao fato de, segundo ele, não ter 

ninguém que o ajudasse. Ele não se referia apenas à família, mas também à escola85, 

ou seja, a palavra “ninguém” nos permite pensar que o lugar cujo objetivo é ensinar, 

não estava cumprindo com sua funcionalidade. A escola, para Alex, não o possibilitava, 

naquele período, construir aprendizagens ainda não desenvolvidas.  

Apesar de Júlia propor atividades diversas, utilizar os livros didáticos, realizar 

leituras, etc., Alex, ainda assim, afirmou que não era muito “acostumado” a ler, mais um 

dado que revela a desconsideração do aluno frente às tarefas escolares, porque, como 

enfatizamos, muitas dessas tarefas não consideravam questões significativas da turma 

ou dos alunos ou eram trabalhadas de forma corrida, sem um planejamento mais 

sistemático. Dessa forma, Alex e outras crianças, durante boa parte de uma aula, não 

faziam o solicitado, parecendo não compor o cenário da sala. Nossa impressão é que a 

aula ocorria à revelia do aluno, independente dos conflitos e do não cumprimento das 

tarefas.  

 

                                                 
84 Entrevista concedida por Alex em 14/07/2014. 
85 Salientamos que a referida entrevista foi realizada na escola.  
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Às 10h a turma que estava no recreio retornou à sala de aula. Júlia passou uma 
tarefa de matemática no quadro. 
[...] 
Alex fazia a cópia da tarefa parando para conversar, depois parou de realizar a 
atividade. Júlia mandou ele sentar e copiar, mas ele continuou parado na mesa 
sem copiar. 
[...] 
Ainda durante a cópia da tarefa, ocorreu uma briga entre duas alunas, em que 
Júlia e eu tivemos que separar. 
[...] 
Quando acabavam a cópia da tarefa, as crianças iam brincar.  
Às 11h30, Alex ainda fazia a tarefa. 
[...] 
Júlia deixou um recado no caderno de casa de Alex, dizendo que ele não quis 
fazer a tarefa (informação verbal)86. 

 

O extrato da aula retrata uma parte do turno em que Alex não produziu nada e 

também não foi levado a fazer. Júlia não interferiu na postura do aluno, apenas deu 

ordens para que o aluno realizasse o que ela passou. O recado enviado no caderno de 

Alex foi um comunicado à família, que não tinha como intervir nessa situação, mesmo 

porque, outros aspectos da sala de aula influenciavam para a referida ação do aluno 

diante das tarefas ou comandos docentes. Nesse trecho, por exemplo, as crianças 

ficaram em torno de uma hora e meia realizando a atividade de cópia de uma tarefa 

registrada no quadro, um tempo considerável, desperdiçado, que gerou um movimento 

de dispersão entre todos. Acreditamos que a docente, nessa circunstância, deveria 

rever seus planejamentos e mostrar-se mais atenta às questões específicas que 

pertenciam à Alex. A própria dinâmica da aula propiciava conversas e brincadeiras.  

A título de tecermos brevemente as primeiras reflexões que envolvem o ambiente 

familiar de Alex, pensamos um pouco mais no que de fato o recado de Júlia no caderno 

do aluno pretendia. Cremos que a docente buscava um trabalho familiar que 

possibilitasse mudanças nas atitudes de Alex com relação à escola. O que poderia 

fazer a mãe de Alex? Talvez reclamar com o filho, mas isso dificilmente o faria efetuar 

mudanças significativas no processo de aprendizagem. Reafirmamos, então, que não 

cabe à família a função de ensinar. Entretanto, a forma como a mãe de Alex agia foi 

apontada com certo peso negativo nas explicações dadas sobre os problemas de 

aprendizagem que ele ainda apresentava no 2º ano:  

 

                                                 
86 Informação registrada no diário de campo, em 24/03/2014. 
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E ele passa desapercebido porque ele num é muito peralta, né? Assim de ta [...] 
Passa desapercebido. Aí no começo do ano quando a gente fez quando eu vi a 
sondagem dele que seria [...] Que seria o final da alfabetização. Eu disse: ‘Meu 
Deus, Alex ainda tá nessa, nessa condição, né?’ A mãe dele é muito presente 
na escola. Também escuta as queixas, mas assim ri muito, acha engraçado as 
coisas que ele faz, não chega junto e o irmão dele tá no quinto ano e tem muita 
dificuldade de aprender também (informação verbal)87. 

 
[...] Alex, eu acho que existe uma imaturidade da família com, tipo eles 
camuflam o que eles vêem em relação aos filhos. O mais velho foi do mesmo 
jeito, chegou aí no 5º ano, ele tá no 5º ano e não sabia ler, pelo menos até o 4º 
ano o ano passado ele não lia, não escrevia bem e vai passando e vão se 
enganando em relação [...]. A relação deles em casa com os meninos é muita 
complicada, os pais [...]. Ela não ajuda no aprender deles, ninguém se ajuda lá 
[...].E de quebra a mãe tem uma preocupação, uma super proteção tipo assim 
não quer que ninguém faça nada com o filho, porque ela tá muito presente. Um 
presente que não ajuda os filhos. Um presente que atrapalha. Aí Alex passou 
por esse processo todo, vai se enrolando, vai se enganando. [...], era um 
copista, daqueles que copiava e nem sabia o que tava fazendo mesmo 
(informação verbal)88.  

 

As informações acima, expressas tanto por Antônia, quanto por Elisa, mostram o 

quanto o aluno passou desapercebido ou, conforme presenciamos nas aulas, o 

descaso em relação às suas particularidades. As duas entrevistadas, salientam um 

ponto que poderíamos dizer, desejado por muitos docentes, a presença da mãe de 

Alex. Mas trata-se de uma presença que incomodava, porque Mara não participava de 

fato como elas desejavam. Ora, aí mesmo participando, as dificuldades de Alex são 

diretamente atreladas ao modo “super protetor” de Mara ou a forma que ela lida com 

algumas situações. Vemos o quanto se ignora as participações familiares, quando estas 

não condizem com o modelo delineado pelos docentes. Fala-se, então, na omissão 

parental, um mito, porque se desconsidera participações familiares significativas, de 

acordo com Batista, Carvalho-Silva (2013), Diogo (2010) e Lahire (2004b). Ambas 

desconhecem algumas contribuições de Mara no processo de alfabetização de Alex, 

como veremos posteriormente. 

Na referida entrevista, Elisa, professora que assumiu a turma após a saída de 

Júlia, afirmou que Alex era copista, o que foi demonstrado nas cenas que apresentamos 

anteriormente. No entanto, não considerou que essa ação se dava justamente por 

buscar inserir-se na aula, uma vez que não estava apropriado do SEA e sobretudo, 

                                                 
87 Entrevista concedida pela Diretora Antônia em 02/09/2014. 
88 Entrevista concedida pela professora Elisa em 05/09/2014. 
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porque a escola não cumpriu o seu papel de ensiná-lo, e isso não tinha relação com o 

âmbito familiar, tão responsável na exposição de Elisa. Salientamos que as diversas 

atividades de cópia realizadas por Alex não possibilitavam reflexões, o que é incoerente 

diante da perspectiva atual de alfabetização e letramento. 

O longo percurso de vivências escolares que não possibilitaram aprendizagens 

efetivas da leitura e da escrita, atrelado às táticas de Alex, deixaram o aluno viver um 

processo solitário de alfabetização e, inclusive, violento, simbolicamente, com situações 

que limitaram o seu desenvolvimento e desconsideraram suas particularidades.  

 

7.1.1 Momentos de mudança 

 

A chegada da professora Elisa, em abril de 2014, gerou mudanças relevantes na 

conjuntura da turma do 2º ano, que se encontrava no processo de alfabetização. Assim, 

Alex passou a ganhar atenção mais individualizada e atividades relacionadas com os 

seus conhecimentos, demandando uma preocupação da professora e da escola. 

Elisa mudou a organização da sala e deu mais ênfase aos alunos que, assim 

como Alex, estavam com dificuldades em aprender a ler e escrever, além de possibilitar 

atividades em grupo. Mas, a aceitação em participar de determinadas atividades em 

dupla ou coletivamente, nem sempre se deu de forma positiva e, às vezes, culminava 

na negação de Alex: 

 

A aula foi iniciada com o registro do cabeçalho no quadro. Em seguida, o livro 
de leitura (referente ao projeto ‘Nas ondas da leitura) foi distribuído e a turma foi 
solicitada a fazer uma leitura silenciosa do texto ‘É hora de cuidar da saúde’. 
Elisa organizou a turma, colocou alguém que já sabia lê junto de alguém que 
ainda não sabia. 
Alex se recusou a fazer a atividade, não quis ficar com a colega, falou que a 
escola é chata, a professora também e que a escola não tem nada. 
[...] 
Após a atividade, a professora fez o registro no quadro de uma tarefa de classe 
relacionada ao texto que havia acabado de ser estudado. A turma realizou a 
cópia (informação verbal)89. 

 
 
 

  
                                                 
89 Informação registrada no diário de campo, em 28/05/2014. 
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Fotografia 30 – Atividade registrada no quadro 

 
Fonte: a autora 

 

Fotografia 31 – Cópia da atividade realizada por Alex 

 
Fonte: a autora 

 

A reação de Alex diante da atividade ocorreu, principalmente, por não querer 

fazer com a colega escolhida pela professora. Diante do recorte acima, vemos que 

apesar da recusa inicial, o desdobramento da aula motivou Alex a se envolver nas 
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atividades posteriores. Elisa realizou o acompanhamento da leitura das duplas, até que 

Alex pudesse se centrar na atividade, ela não tomou nenhuma atitude frente ao 

posicionamento do aluno. 

A tarefa proposta por Elisa tinha direta relação com o texto estudado no livro e 

teve o objetivo de refletir a escrita das palavras e sua composição. A fotografia do 

registro de Alex evidencia que ele, ainda no mês de maio, apresentava dificuldade de 

copiar usando a letra cursiva, como estava registrado no quadro. Desse modo, ele 

usou, predominantemente, a letra bastão, alterando com algumas cursivas, como a letra 

i. O esforço de Alex era bem maior porque, além de copiar, precisava fazer a transcrição 

adequada da letra cursiva para a de fôrma. Dado que demonstra alguns conhecimentos 

dele sobre o sistema de escrita, e, apesar de expor que não sabia a letra cursiva, Alex 

as identificava, mas tinha dificuldade no registro. Quanto à escrita das palavras, ele 

ainda apresentou uma escrita pré-silábica.  

Observamos que diante das diversas dispersões de Alex, conforme 

apresentamos, Elisa criou também suas táticas cotidianas de lecionar, não prescritas 

nos documentos de ensino, como bem afirmou Ferreira (2008), mas reinventas a partir 

das necessidades e vivências diárias. Elisa buscou adequar as aulas ao perfil do grupo 

e às singularidades das crianças. 

 

Elisa pediu que abrissem o livro de português, numa atividade onde eles teriam 
que construir palavras. Perguntei a Alex o que eles teriam que fazer e ele me 
disse que tinham que juntar as sílabas. [...]. A professora registrou as palavras 
no quadro porque tinham nomes difíceis de escrever. Após o registro, ela pediu 
que encontrassem a palavra coruja e registrassem no livro. 
[...] 
Em seguida, ela chamou alguns alunos para ler as palavras e contar as sílabas.  
[...] 
Chamou Alex ao quadro e o ajudou a contar as sílabas da palavra “Esquilo”. Ela 
destacou as sílabas com ele, explicando, pedindo para ele contar quantas 
vezes abre a boca para dizer a palavra. Alex registrou o número de sílabas 
(informação verbal)90. 

 

 

  
                                                 
90 Informação registrada no diário de campo, em 20/08/2014. 
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A atenção aos alunos, tendo em vista suas dificuldades, passou a ser o foco de 

Elisa, com o propósito de ajudá-los a compreender o sistema de escrita e evoluir na 

aprendizagem da leitura e da escrita. De acordo com a cena explanada, a dinâmica da 

atividade envolveu toda a turma e conseguiu atingir alunos como Alex, no auxílio de 

uma reflexão individualizada. Alex participou da atividade por sentir-se motivado com a 

ajuda que recebia da professora, que propiciou que o mesmo pensasse e pudesse 

expor o que entendia. É nessa perspectiva que Leal (2005, p. 91) explana: “Dentre as 

habilidades que precisam ser desenvolvidas pelos(as) professores(as), podemos 

elencar como uma das mais relevantes e difíceis, a de identificar as necessidades de 

cada aluno e atuar com todos ao mesmo tempo. 

A atividade proposta por Elisa foi relevante por visar a análise fonológica, fazendo 

com que Alex buscasse a perceber a pauta sonora das palavras na identificação da 

quantidade de sílabas. Tarefas como essas são significativas para que as crianças 

possam avançar nas hipóteses de escrita, como bem esclareceu Morais e Leite (2005, p. 

87), “[...], para alcançar hipótese silábicas, silábicas alfabéticas e alfabéticas de escrita, os 

aprendizes terão que pensar na sequência de partes sonoras das palavras [...]”. 

Atividades voltadas para apropriação do SEA foram realizadas em outros 

momentos, como no dia em que Elisa solicitou que as crianças realizassem a 

segmentação de frases em palavras: 

 

Após a merenda, Elisa colocou uma atividade no quadro, três frases com 
palavras coladas  
e perguntou o que estava escrito. Alguns alunos identificaram. 
[...] 
Alex foi chamado até para separar o ‘de’ da frase. Elisa disse para separar o 
‘di’, ele circulou  
o ‘d’ e o ‘i’, mesmo as letras não estando juntas. Elisa pediu para ele pensar e 
falou ‘DE’, ele apagou e circulou corretamente (informação verbal)91. 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
91 Informação registrada no diário de campo, em 09/09/2014. 
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Fotografia 32 – Marcação realizada por Alex na atividade proposta 

 
Fonte: a autora 

 
Fotografia 33 – Atividade no quadro proposta por Elisa 

 
Fonte: a autora 

 

Vemos que Elisa permitiu que Alex pensasse no que havia feito, que, de certo 

modo, tinha a ver com a forma que ele entendeu a palavra dita literalmente. Tal fato 

revelou que ela sabia ler e escreve “DI”. 

Observamos atividades com rimas, sopa de palavras para formar um texto 

estudado, formação de palavras a partir de recortes, etc. Isto é, Elisa passou a 

possibilitar atividades referentes ao SEA, que permitiam que Alex pudesse pensar sobre 

as palavras e a sua composição. 

 

Elisa entregou o livro ‘Cantigas para aprender construindo’ do projeto ‘Nas 
Ondas da Leitura’ e pediu que realizassem a cópia do texto ‘Carneirinho, 
carneirão’. 
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Fotografia 34 – Livro “Cantigas para aprender construindo” 

 
Fonte: a autora 

 
[...] 
Elisa pediu que os alunos circulassem palavras que terminassem com ÃO. 
[...] 
Em seguida, Elisa disse que eles iriam pensar numa palavra com ÃO e registrar. 
Pesquisadora: Tu escreveu que palavra? 
Alex: Pião 
Pesquisadora: Tu fez sozinho? 
     Como foi que tu fez? 
Alex: foi o P –I o A o til e o O (informação verbal)92. 

 

A cena acima nos revelou, sobretudo, o quanto a atividade de cópia pode ser 

usada de maneira positiva e gerar aprendizagens. O diálogo estabelecido com Alex 

mostrou os seus avanços na aprendizagem da leitura e da escrita. Percebemos que ele 

conseguiu dizer, com segurança, como escreveu a palavra Pião.  

Até mesmo o ditado passou a ser acompanhado de outro modo por Elisa, que 

havia compreendido como Alex pensava sobre “fazer do seu jeito”, como explanamos 

anteriormente: 

 

[...] Elisa iniciou um ditado. Ela explicou que diria a palavra, eles repetiriam e 
escreveriam. Elisa ficou perto de Alex que pensava na escrita das palavras. 
Professora: Castelo 
Alex: LO 
Professora:Tá vendo que você tá pensando (informação verbal)93. 

 

 

                                                 
92 Conversa com Alex após realização da atividade em 23/09/2014. 
93 Informação registrada no diário de campo, em 16/09/2014. 
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A cena acima evidencia a viabilidade da ação da professora em ficar junto de 

Alex, o que o ajudou a participar da atividade e pensar sobre o que fazia, diferente de 

outras ocasiões em que concluía o ditado antes mesmo das palavras serem ditadas. 

Ao longo do ano, Alex foi acompanhado com a referida sistematicidade, sendo 

ajudado pela professora em pequenos momentos individuais, como nas vezes em que 

o chamava ao quadro ou se dirigia à sua banca no intuito de o auxiliar na resolução de 

algo. O esforço docente marcou uma mudança significativa no cotidiano escolar do 

aluno, que passava desapercebido diante do processo de ensino.  

Alex resumiu o que aprendeu e como aprendeu, apontando o que o ajudou de 

forma efetiva a avançar em suas hipóteses de escrita: 

 

Alex(A): aprendi a escrever direito, porque como eu fazia a tarefa de casa 
minha mãe não entendia minha letra, agora eu tô melhorando minha letra, aí ela 
tá entendendo agora. 
[...] 
Priscila(P): E, e qual era a tarefa que tu acha que te ajudou a aprender? 
A.: Foi a das palavrinhas, que eu não sabia ainda, aí [...] Só foi isso. 
P.: E como era? 
A.: Era legal. 
P.: Mas como era essa tarefa? Explica aí pra mim. 
A.: Era dos bichinhos, tinha uma cuca, um mosquito, aí tia mandava eu 
escrever cuca, aí eu escrevia, aí caranguejo ela mandava eu escrever, eu 
escrevia. Aí é assim esse ano eu ia assim (informação verbal)94. 

 

A entrevista nos mostra a mudança de Alex ao falar sobre o aprendizado e se 

referir à professora como responsável. Diferente de sua fala anterior, que trazia em seu 

bojo o desinteresse em aprender devido à ausência de ajuda, inclusive escolar, durante 

o 1º ano e parte do 2º ano. Sobre Elisa, a mãe de Alex discorre: 

 

Elisa. Eu conheço Elisa não é de agora não. Elisa, eu conheço Elisa desde a 
FUNDABEM, um colégio que tem aí na Mangabeira, e eles tudinho estudaram, 
até a irmã dele também estudou. Eu conheço Elisa há muito tempo. 
[...] 
 
Ela como professora é boa, porque ela puxa mesmo pelo pessoal (informação 
verbal)95. 

 

 

                                                 
94 Entrevista concedida por Alex em 10/12/2014. 
95 Entrevista concedida por Mara em 13/10/2014. 
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A professora nos disse ainda que passava algumas atividades diferenciadas para 

Alex. Notamos, contudo, que ao sermos apresentados a uma dessas atividades vimos 

uma perspectiva bastante diferente do que era desenvolvido em sala de aula, eram 

tarefas mais repetitivas e bem parecidas com as propostas de antigas cartilhas. Apesar 

disso, cremos que o atendimento individual com atividades específicas pôde também 

ajudar o aluno a alfabetizar-se. 

 

7.1.2 Outros investimentos escolares  

 

Alex, a partir do 2º ano, mudou sua rotina diária para frequentar o Programa Mais 

Educação que funcionava no turno da tarde. Os investimentos e esforços concretizados 

por Elisa na perspectiva de fazer Alex aprender a ler e escrever foram potencializados 

pela oficina “estudo” ou “letramento”, ministrada pela professora Milena, que buscou dá 

atendimento individualizado tendo como foco a aprendizagem da leitura e da escrita, 

principalmente em meados do segundo semestre. 

Milena fez referência ao apoio de Elisa que a orientava como proceder com 

alguns alunos: 

 

Eu gosto muito de conversa com Elisa. Ela acompanha os alunos dela no 
projeto de educação. Ela procura saber como é que tá. Se eu disse: Oh, Elisa 
eu tô com dificuldade com Alex, por exemplo. Aí pronto, antes de começar a 
trabalhar matemática eu perguntei à ela. E aí tás fazendo o quê? Ela disse, olha 
estou começando agora soma. Eu disse: tá vou passar uma atividade. Eu 
mostrei a atividade a ela e ela foi me orientando como trabalhar com ele, 
principalmente com Alex [...]. 
Aí ela sempre tá me orientando, aí eu gosto disso porque os outros professores 
já tentei, e não funciona (informação verbal)96. 

 

Nesse sentido, Milena propôs momentos relevantes para que Alex se 

apropriasse do sistema de escrita, preparando materiais condizentes com a sua 

particularidade e fazendo intervenções compatíveis, ou seja, quando o foco era leitura, 

ela geralmente trabalhava a leitura de palavras com ele e, com outros alunos, a leitura 

de texto.  

 

                                                 
96 Entrevista concedida por Milena em 16/10/2014. 
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Milena chamou Alex para a atividade de leitura, enquanto os outros alunos 
jogavam. Ela apontava as palavras e as letras, ajudando Alex a dizer as sílabas. 
[...]. Milena sublinhava algumas letras e perguntava: ‘Como fica?’ [...]. 
Alex sentiu muito dificuldade na leitura de uma palavra, porque leu SA ao invés 
de CA. Milena perguntava, insistia, riscava com lápis. 
 
Milena (M): Só quem tá juntinho do C é o A. E o C não vem primeiro? 
Alex (A): Vem 
M.: como fica? 
A.:AS [...] Né não é, tia? 
M.: Né não, Asacio 
A.: É o que, tia? (risos) 
M.: [...], é com C seu nome97. 
 
Alex escreveu seu nome e mostrou a professora como era (informação 
verbal)98. 

 

A cena acima evidencia a relevância dos momentos individualizados, em que 

Alex pôde pensar na escrita das palavras e na sílaba, tomando o seu nome como 

referência. Observamos que a mediação de Milena deixou Alex à vontade diante da 

leitura e, mesmo não alfabetizado, ele se dispôs a participar. Situações como essa nos 

fazem retomar as aulas do 1º ano e algumas do 2º ano, apresentadas anteriormente, e 

pensar que, quando Alex se indispôs a fazer algo, realmente foi por falta de 

compreensão, que se somou às constantes faltas de atitudes das docentes diante das 

dificuldades dele. 

Milena explicou ainda que Alex e uma outra aluna precisavam de maior atenção, 

que ela só conseguia oferecer quando estava com poucas crianças no grupo.  

 

Quando eu faço leitura com eles, eu procuro exatamente onde eles não tão 
alcançando.  Ai como eu percebi a dificuldade de Alex e Mônicaouvir café, na 
próxima atividade eu vou fazer em cima daquilo, com a Alex a família do c, do s, o 
que ele conhece, mas não trabalhar a letra, mas o som delas que eu acho [...] Eu 
acredito que seja mais fácil trabalhar o som das letras do que o nome, a família, 
como é que forma. 
[...] 
Eu gosto de trabalhar o som das letras. O v. O som do v. O som do s. Tem letras 
que se a gente for pelo nome da letra os meninos se atrapalham como Alex. C é o 
som do s (informação verbal)99. 

 

 

                                                 
97 Lembramos que o nome Alex é fictício, a fim de preservar a identidade dos sujeitos. 
98 Informação registrada no diário de campo, em 09/10/2014. 
99 Entrevista concedida por Milena em 16/10/2014. 
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O trabalho com o som das letras, referendado por Milena, inicialmente nos 

pareceu uma tentativa de ensinar com base no método fônico, mas, no decorrer de 

nossas observações, vimos que não se tratava disso, mas de também ensinar o som de 

algumas letras, tendo em vista as dificuldades apresentadas por Alex e outras crianças. 

Milena julgava necessário que o aluno diferenciasse o som dessas letras para que 

pudesse entender a diferença do CA e SA, por exemplo. No entanto, cremos que o uso 

do próprio nome do aluno gerou uma melhor reflexão.  

Milena também esclareceu como planejava as propostas de aula, tomando como 

foco as dificuldades que identificava durante as atividades desenvolvidas. Observamos 

materiais específicos para cada aluno e como a mediação dela se dava por 

compreender as particularidades das crianças. Vale ressaltar, que numa observação 

posterior à cena apresentada, Milena havia preparado um material com ênfase na 

dificuldade de Alex: 

 

Fotografia 35 – Atividade realizada por Alex na oficina de “estudo” 

 
Fonte: a autora 

 

Sabemos que a atividade pode estar entre aquelas que pertenciam aos antigos 

métodos de ensino e não representa o que expomos nessa tese sobre alfabetização e 

letramento. No entanto, o modo sistemático que Milena trabalhava com Alex, o 

auxiliando ao longo da atividade, mostrou a viabilidade da tarefa, que tinha o objetivo de 

propiciar a apropriação do SEA. Além disso, Milena também trabalhou com a leitura de 
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livros, mesmo que a ênfase fosse na leitura de palavras.  

A referida docente também realizou ditados, atividades de relacionar desenhos a 

palavra, identificação de letras em palavras e textos, etc. Assim, a oficina assumiu o 

papel de reforço escolar para Alex, que passou a somar esses momentos individuais de 

estudo com as aulas de Elisa, que demandavam a sua participação. 

 

Fotografia 36 – Atividade realizada por Alex 

 

Fonte: a autora 

 

Acompanhar Alex durante seu percurso no 1º e 2º anos foi de extrema 

relevância. Primeiro, porque pudemos verificar o quanto algumas professoras e a 

escola deixam com que alguns alunos permaneçam no estado de inércia no processo 

de desenvolvimento da aprendizagem, seja por falta de clareza acerca do real perfil da 

criança ou por dificuldade em reorientar o ensino. O fato se agrava quando a família 

ainda parece ser a responsável pelo fato, como vimos, recorrentemente, numa fala de 

Elisa. Segundo, para que pudéssemos entender como se desdobrariam os esforços 

escolares frente às dificuldades apresentadas por ele. Esforços esses que nem sempre 

ocorreram no curto espaço de tempo, mas que aconteceram e possibilitaram que, ao 

final do ano, Alex tivesse avançado em sua hipótese de escrita. Elisa frisou: 
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Eu comecei a partir de [...] Não, você vai fazer do seu jeito certo, né. Seu jeito 
pensando. Porque esse jeito tá errado. E ele foi começando a ver que não [...]. 
É tanto que ele dizia pra mim: Tia, eu vou fazer do meu jeito pensando. E ele foi 
vendo que não sabia, que não era o melhor, que as tarefas iam pra casa e 
não[...] ele não fazia em casa porque ninguém entendia o que ele escrevia. 
Algumas vezes, eu mandei umas tarefas escritas, mas não teve o resultado que 
teve quando ele teve que copiar, pesquisar, fazer em casa. Até a cópia que ele 
fazia não era legível. E eu digo você vai com a tarefa quando chegava no outro 
dia não tá feita. Por que não fez? Ah, porque ninguém entendeu o que eu fiz. Aí 
foi começando despertar nele. Porque a mãe se acomodava muito assim, as 
vezes eu mandava uma folha de tarefa alguém fazia por ele ou com ele mesmo, 

mas fazendo por ele mesmo. Pronto, foi passando. Quando ela percebeu que 

ele não sabia escrever, que ele não sabia anotar a tarefa de casa e que isso ia 
ter que mudar, aí ela começou a se preocupar. 
[...] 
Que ele ficava naquela negando, quando começou, né. Eu não sei de nada. Eu 
vou atrás. Aí ele começou. Quando ele começou a enxergar as letras, aí 
facilitou mais assim. Entendeu? [...] 
 
Eu acho que melhorou assim. Eu dizia muito a mãe dele assim pegue sua filha. 
Pegue ela, bote ela pra fazer a tarefa com ele. Não sei de que forma foi feito 
isso em casa, mas assim ele voltou mais trazendo, quero levar a tarefa certa 
pra casa, né. Quando ele copiava que ele já olhava e sabia que tava... Dizia: tia 
dá pra ela ver? Dá pra ela saber o que é que eu tenho que fazer? Quer dizer 
começou a ter uma preocupação [...] (informação verbal)100.  

 

A professora mostrou os avanços de Alex, fazendo uma retomada das atitudes 

do aluno e das ações que realizou para mudar o quadro. Um dos principais aspectos 

verificados ao longo de nossas observações e explanado por Elisa, foi o despertar do 

interesse de Alex, que passou a ser notado e focado em sala de aula, investindo assim, 

na melhoria de seus registros e na participação das atividades. O próprio Alex expôs 

em fala anterior, a mudança da sua escrita, que passou a ser compreendida.  

Ele modificou sua compreensão acerca do “fazer do seu jeito”, diante da atenção 

demandada, cotidianamente, em sala de aula e no projeto “Mais Educação”. Contudo, 

Elisa continuou atribuindo à família os problemas referentes à alfabetização de Alex, 

que está longe de ser a responsável a ensinar a ler e escrever. Não queremos negar a 

importância dessa participação, mas a família não pode ser responsabilizada. Afinal, 

relembremos as inúmeras aulas em que Alex parecia apenas mais um em sala, em que 

as professoras não o deram a devida atenção e que ou ele fazia do “seu jeito” ou não 

fazia nada. Será que realmente podemos dá maior peso à família em detrimento do 

quadro de negação que apresentamos? O que caracterizaria a acomodação de Mara, 

                                                 
100 Entrevista concedida por Elisa em 16/12/2014. 
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expressa pela professora?  

É a partir desses questionamentos que incitamos o tecer das reflexões da 

próxima seção.  

 

7.2 ALEX E SEU AMBIENTE FAMILIAR: algumas contribuições singulares 

 

Na busca de mantermos a compreensão do sujeito singular, falaremos de Alex, 

agora, com ênfase nas particularidades que permeiam seu cotidiano na casa em que 

reside. Realizamos, em 2014, duas visitas à sua casa, em fevereiro e outubro, a fim de 

verificarmos as mudanças ocorridas e as percepções sobre a escola, consolidadas 

entre eles. Desse modo, analisamos Alex com ênfase na rotina que se tecia no seu 

ambiente familiar, nos materiais escritos pertencentes aquele lar e como se davam as 

interações de Alex com esses materiais. Mais que verificar a relação direta da família 

com a escola, queríamos entender os investimentos não necessariamente escolares, 

mas que, de algum modo, também contribuíram para o aprendizado da leitura e da 

escrita.  

Antes de se inserir no programa “Mais Educação”, no ano de 2014, Alex 

costumava brincar na rua após a escola, situação que ele afirmou gostar bastante. 

Dentre as brincadeiras que gostava fora de casa, uma delas era jogar vídeo game com 

os colegas, em uma casa que alugava o uso do jogo. As tarefas de casa não 

costumavam receber atenção, até mesmo devido ao trabalho exercido por Mara nesse 

período. Apenas em nossa segunda visita à casa, ela esclareceu que passou a 

observar mais as atividades escolares do filho. Informação coerente com a afirmação 

da professora Elisa, que havia conversado e dado sugestões à Mara.  

No início da pesquisa, Mara trabalhava no turno da noite como serviços gerais, 

das 22h às 5h, e expressou seu cansaço, pois, além do trabalho, realizava quatro 

caminhadas diárias até a escola e quase não sobrava tempo para descansar. Ela ficou 

sem trabalho tempos depois. Contudo, seu dia costumava ser preenchido com as idas à 

escola, tendo em vista que Alex estudava no turno da manhã, e o outro filho no turno da 

tarde. Isto é, Mara costumava levar Alex à escola pela manhã, buscá-lo, levar o filho 

mais velho à tarde e buscar no final do dia. A jornada de idas e vindas de Mara 
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caracterizava, de alguma forma, o seu esforço em garantir a educação dos filhos, fato 

que não condiz com o termo “acomodada”, expresso por Elisa. Sabemos que o ato de 

levar o filho à escola não caracteriza contribuição direta com a aprendizagem, mas 

significa uma contribuição, visto que compreende a instituição escolar como local 

importante para o desenvolvimento das aprendizagens. Tal fato representa o esforço 

diário de Mara em manter a educação do filho e, do mesmo modo, das famílias 

populares pesquisadas por Batista e Carvalho-Silva (2013), ela apresentou expectativas 

em relação ao filho: 

 

É só por que dali ele desarma pra aprender a ler, a escrever, pra mais pra frente 
ter um futuro melhor. Pra arrumar um emprego bom, quando terminar fazer... 
terminar os estudos fazer um curso, do curso já pensa em arrumar um 
emprego. Entendeu? (informação verbal)101. 

 

A mãe de Alex atribuiu um significado à escola, que no seu ponto de vista, 

possibilitaria os aprendizados necessários para que o filho tivesse boas perspectivas 

futuras.  

Adentrando à casa de Alex, vimos um ambiente pequeno, marcado pela presença de 

alguns materiais escritos, bem como, no espaço da sala, por uma televisão, um aparelho 

de DVD e um som antigo, ou seja, meios de comunicação que nos levaram a identificar 

alguns importantes eventos de letramento vivenciados por Alex. Dormia num quarto com o 

irmão e a irmã mais velha, onde tinham alguns escritos na parede e os únicos materiais 

escritos que eles possuíam, os livros escolares, como apresentaremos adiante. 

Iniciemos pela porta de entrada, em que haviam fixados dois salmos, apesar de 

Mara ter afirmado não frequentar nenhuma igreja. Tais textos nos pareceu, portanto, não 

exercer uma função para família, ou seja, nem sempre a presença do escrito favorece o 

pensar sobre, o experenciar a leitura do mesmo, de acordo com Lahire (2004b). 

 

 

 

 

  

                                                 
101 Entrevista concedida por Mara em 13/10/2014. 
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Fotografia 37 – Salmos fixados na porta de entrada  
da casa de Alex  

 
Fonte: a autora 

 

Na sala, vimos dois calendários, sendo um de loja, que, segundo ela, Alex sabia 

usar. Tal gênero costuma exercer uma função de ordem, conforme Lahire (2004b), 

podendo ajudar a criança na sistematização de suas atividades. 

 

Fotografia 38 – Calendário fixado na sala 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: a autora 

 

 

Priscila (P.): É. Como é o nome daquilo? 
[...] 
Alex:Pra marcar..[.] o seu aniversário. 
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P.: É pra que? 
A.: Pra ver o dia do seu aniversário. 
P.: Hum.E tu sabe o nome disso? 
A.: Sei. 
P.: É o que? 
A.: É um [...] um calendário (informação verbal)102.  

 

Percebemos que Alex sabia a funcionalidade do texto, que foi exemplificada 

tomando como referência a verificação da data de aniversário, revelando a relação que 

ele podia estabelecer com textos que pertenciam ao seu cotidiano, inclusive escolar, em 

que constantemente se fazia registro da data do dia ou usava-se o calendário da sala de 

aula.  

Imersos naquele espaço, chamou-nos atenção o contato de Alex com a TV, 

situação que nos permitiu compreender um significativo evento de letramento. Alex 

facilmente identificava o canal que queria ou o programa de sua preferência. A 

televisão continha um pacote de canais de um plano de TV por assinatura contratado 

por Mara. Segundo ela, os principais programas de interesse de Alex eram o programa 

do Chaves ou jogos. Com o controle da TV na mão, apontando para as palavras da 

tela, Alex nos mostrou o que conseguia identificar: 

 

Alex (A): Eu gosto muito de Chaves. 
Priscila (P).: É? 
A.: É. 
P.: Cadê? Bota aí de novo pra eu ver. [...]. 
A.: Olha aí, Chaves. 
Chaves... Depois é... 
P.: Cadê Chaves? 
A.: Olha aí primeiro. 
[...] 
A.:SBT,  agora. 
[...] 
Irmão de Alex (I. de A.): R, isso aí é um R. 
[...] 
I. de A.: Vamos lê aqui! 
A.: SBT. 
I. de A.: Lê aqui. 
P.: É, esse. 
[...] 
A.: É[...] SBT Brasil (informação verbal)103. 

 

 

                                                 
102 Conversa com Alex em 13/10/2014. 
103 Conversa com Alex em 13/10/2014. 
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No diálogo acima, Alex interagiu ativamente na tentativa de realizar a leitura dos 

nomes que estavam na tela. Algumas dessas palavras pareciam internalizadas por ele, 

pois, no decorrer da conversa, fala a palavra Brasil sem a mesma reflexão de antes, 

mostrando ter conhecimento do nome do canal. O nome do seu programa predileto foi 

facilmente apontado por ele, que, mesmo não estando alfabetizado, apresentou 

proximidade com palavras que compunham seu repertório cotidiano.  

Ainda diante da TV, fomos surpreendidos pela escolha de Alex que nos levou ao 

canal em que continha a lista do brasileirão e expôs os times que jogariam: 

 

Priscila (P).: E isso é o que Alex? 
Alex (A).: Jogo que vai passar. 
[...] 
A.: E as datas. 
Mara (M).: Olha aí as tabelas... 
P.: Cadê? Me explica aí. 
M.: dos times todinho. 
[...] 
A.: Vasco, Grêmio, Fluminense de Chapecoense 
Irmão de Alex (I. de A.).: Criciúma 
A.: Criciúma, Bahia de Chapecoense[...] 
Criciúma, Bahia e São Paulo. 
I. de A.: Aí? 
M.: Atlético[...] 
A.: Fluminense 
I. de A.: Mineiro 
M.: Atlético Mineiro, é? 
[...] 
A.: Fluminense 
M.: e I. de A.: Flamengo 
A.: E[...] 
M.: E Figueirense. 
A. e I. de A.: Figueirense  
I. de A.: e Coritiba, pra baixo. 
M.:Coritiba, desce vai descendo. 
A.: Oh, Inhonum é pra tu falar não. 
M.: Desce. 
P.: Deixa ele falar. Bora ver. 
A.: Corinthians, Inter, É [...] Comoé o nome daqui, mãe? 
M.: Vitória. 
I. de A.: Vitória. 
A.: Vitória e Cruzeiro. Sport e Bota Fogo. E no dia 19[...]é[...] 
I. de A.: Série B, Cacinho. Bota da Série B. 
A.: Santa Cruz e[...] 
I. de A.:Bragan [...] 
A.:[...]tino (informação verbal)104. 

 

                                                 
104 Conversa com Alex em 13/10/2014.  
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Essa interação entre a família nos mostrou a importância de um momento 

fortalecido pelo interesse comum e relevante para o aprendizado da leitura. Alex sabia 

o nome dos times por reconhecer os símbolos de cada equipe. Apesar de tratar-se de 

algo que ele já sabia decorado, tal fato evidenciou as suas táticas para realizar uma 

ação leitora, afinal, normalmente lemos os nomes que se encontram abaixo dos 

símbolos do time. Observamos que Alex estabelecia uma interação social com a 

escrita, que não se assemelhava com a escrita escolar, mas o fazia vivenciar 

experiências com sentido, que o mobilizavam a participar de atividades leitoras como 

essa. 

Os eventos explanados até o momento nos levam a retomar a escola e sua 

ausência frente às dificuldades apresentadas por Alex no tocante à leitura e escrita. 

Pensamos o quanto seria pertinente a professora ter conhecimento de eventos como 

os vivenciados pelo aluno, resultado de um investimento indireto de aprendizagem, 

realizado por Mara, e que contribuiu no acesso de Alex ao que gostava, interagindo de 

modo a se envolver em situações letradas. Tais Investimentos, invisíveis no contexto da 

escola de Alex, poderiam ter ajudado no seu processo de alfabetização. 

Durante o diálogo, percebemos a tentativa de Alex em identificar o que lhe 

causava dúvida, ora perguntando para a mãe, ora recebendo o auxílio do irmão, que o 

ajudava dizendo o início da palavra. Acreditamos que seria bastante interessante uma 

atividade que relacionasse os nomes do time com os símbolos, na busca de obter o 

mesmo objetivo das atividades de ditado recortado ou identificação de nomes de 

figuras, realizadas na escola.  

Nesse mesmo espaço, identificamos a presença de CDs e DVDs, materiais em 

que o escrito se fazia presente e também eram responsáveis por eventos de leitura e 

escrita. Segundo Mara, Alex também encontrava o que queria entre os materiais, 

sinalizando que o fato de não estar apropriado do sistema de escrita não o impedia de 

participar dos variados eventos de leitura que o circundavam. Nos pareceu que suas 

participações eram mais limitadas no âmbito escolar, onde as atividades nem sempre 

eram compreendidas e as solicitações docentes demandavam, às vezes, 

conhecimentos ainda não construídos por ele. Na ocasião, Alex identificou o CD de 

“Musa”, solicitado por sua mãe, e nos mostrou o DVD que conseguiu dizer o nome, 
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pelo reconhecimento da capa, “Karatê Kid”. Mais uma vez Alex fez uso de táticas a fim 

de responder a uma solicitação, tendo em vista as limitações relacionadas à 

compreensão da língua. 

Reafirmamos que dados como esse não compunham a descrição do perfil de Alex 

na escola, isto é, o desconhecimento das interações que ocorriam no espaço 

pertencente a ele, comprometeu o reconhecimento da singularidade da criança que 

não se limitava ao aluno. 

 

Fotografia 39 – Sala da casa de Alex e os referidos aparelhos  
e materiais escritos citados 

 
Fonte: a autora 

 

Mara nos disse ainda, que Alex sabia manusear o celular e jogar no aparelho. 

Alex novamente informou que encontrava o jogo pela identificação do desenho. Do 

mesmo modo, fez com a pipoca doce que tinha, mostrando que se tratava da pipoca 

doce e que ele reconhecia pelo pacote.  

A leitura de livros não fazia parte dos hábitos da família. Mara expôs que não 

gostava de ler, segundo ela, na casa, ninguém era “muito chegado” a ler. Nos informou 

que não tinha livros e revistas na residência, apenas os livros didáticos e outros, 

entregues pela escola, pertencentes aos filhos. Mara revelou que havia jogado muitos 

livros fora, principalmente por conta dos cupins.  

Embora não representasse um hábito familiar, Mara informou que realizava a 

leitura dos livros que Alex trazia da escola, quando ele solicitava,se referindo aos livros 

que o mesmo ganhou do projeto “Nas ondas da Leitura”, conforme explanamos em 
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capítulo anterior: 

 

Assim, quando vai um livro assim, com história diferente, entendeu? Aí ele quer, 
ele quer que eu ensine ele a ler. Pergunta a mim o que é que tem ali. 
[...] 
Quando eu tô com ele aqui. Quando ele traz os livros aqui, eu fico lendo com 
ele (informação verbal)105. 

 

Ratificando a fala da mãe, Alex expressou a importância desses momentos de 

leitura em casa: 

 

Priscila (P): E em casa o que tu acha que te ajudou?  Assim, que tu estudava 
em casa? 
Alex (A): Meu pai tá me ajudando a ler. 
P.: É? O que ele faz contigo lá? 
A.: Ele manda eu pegar um livro pra eu ler, eu pego e leio. 
P.:Tu lê como? Tu já lê sozinho? 
A.: Eu leio com a ajuda da minha mãe (informação verbal)106.  

 

Esses trechos das entrevistas caracterizam, primeiramente, a leitura pelo prazer 

e interesse de Alex, e a leitura com o intuito de ensinar, ou seja, com um objetivo 

escolar. Em ambas as situações, a escola chegou à casa de Alex através desses livros 

de leitura que se tornaram parte dos eventos de letramento vivenciados no âmbito 

familiar. Vale salientar, que, mesmo diante de tanto tempo de desatenção às 

especificidades de Alex, a escola mantinha-se presente e viva nesse seu outro espaço. 

Mara se mostrou atenta às questões escolares do filho, dando ênfase às várias 

mudanças docentes que ocorreram no 1º ano, além de frisar que não gostava da 

professora Rute. Reconheceu que o 2º ano representou um momento melhor, inclusive, 

pela chegada de Elisa, professora que recebeu o reconhecimento de Mara.  

Nessa direção, Mara demonstrou compreender os trâmites escolares, como por 

exemplo, quando nos disse como se dava a presença dos livros literários ou 

paradidáticos na casa, ou seja, como se procedia tendo em vista os comandos da 

escola: 

 

 

                                                 
105 Entrevista concedida por Mara em 13/10/2014. 
106 Entrevista concedida por Alex em 10/12/2014. 
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Uns ele devolveu, outros não. 
[...] 
Quando é pra devolver Elisa avisa, e quando não, é pra ficar com eles, ela 
avisa também que é pra ficar com ele (informação verbal)107.  

 

Entretanto, essa atenção de Mara, como falamos na seção anterior, não era 

reconhecida positivamente pela escola, pois a diretora e a professora Elisa expuseram, 

negativamente, a presença de Mara no processo educacional do filho, o que concretiza 

o mito da omissão parental. Na verdade, Mara não dava a atenção que a escola 

almejava, mas não significa que ela não “chegava junto”. Pensamos que ela realizava o 

que acreditava ser importante, então, ir à escola, ouvir as queixas, representava uma 

atenção às demandas escolares do filho 

No transcurso da pesquisa, verificamos que o entendimento sobre as questões 

escolares de Alex resultava também em mudanças de posicionamento de Mara. Na 

primeira entrevista em sua casa falou que não realizava atividades com Alex. Num 

segundo momento se apresentou mais enérgica diante das demandas escolares do 

filho. Tal mudança, possivelmente, gerada em decorrência das conversas que mantinha 

com a professora Elisa e pelas percepções que construía sobre ele e as aprendizagens 

referentes à leitura e a escrita. 

 

Ah em casa ele faz, ele querendo ou não, porque em casa o regime é outro. 
Em casa o regime é comigo. 
[...] 
O regime é comigo. E num tem esse negócio de dizer que num quer fazer 
dever não, que ele faz (informação verbal)108.  

 

Identificamos certa rigidez nas palavras da mãe de Alex, que não nos pareceu 

desinteressada em relação às questões escolares ou se apresentar imatura para lidar 

com essas questões, conforme explanações de Elisa e da diretora Antônia. 

Percebemos, inclusive, que, no período da entrevista, Alex passou a levar as tarefas de 

casa para a escola e a se mostrar participativo. Esses momentos de realização de 

atividades de casa tinham, justamente, o objetivo escolar, isto é, de ensinar Alex e 

contribuir para o processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Salientamos que as 

                                                 
107 Entrevista concedida por Mara em 13/10/2014.  
108 Entrevista concedida por Mara em 13/10/2014. 
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tarefas de casa solicitadas pela professora Elisa faziam mais sentido para Alex, tendo 

em vista as mudanças enfatizadas nesse período.  

Em suma, o retrato de Alex aqui revelado nos levou a perceber que, por mais 

que as atividades de casa não sejam realizadas ou, aparentemente, que sejamos 

levados a afirmar que a família não investe no aluno, existem muitas peças que podem 

inviabilizar tais afirmações.  

Na verdade, a constituição desse retrato, tendo em vista os dois lados que 

constituem essa criança no processo de aprendizagem, nos revelou uma escola que, 

apesar de desconsiderar os conhecimentos e as dificuldades de Alex, fazendo-o 

realizar constantes esforços e criar táticas na busca de manter-se na sala de aula, 

conseguiu viabilizar, no 2º ano, situações que puderam ajustar esse quadro e 

possibilitar o seu avanço. É importante destacar que poderíamos revelar apenas o 

caos, se não tivéssemos priorizado o viés etnográfico, que nos permitiu um estudo mais 

amplo.  

Noutro contexto, inserir-se na casa de Alex possibilitou, sobretudo, verificar os 

esforços de Mara, diretos ou indiretos, na perspectiva de alfabetização, e como se 

deram as contribuições para que Alex aprendesse a ler. Como vimos, essas 

contribuições transcendiam as tarefas puramente escolares. Se efetivaram nas 

vivencias cotidianas frente aos significativos materiais e instrumentos que possibilitaram 

a reflexão do escrito e o levaram a participar de eventos de letramento desligados dos 

fins escolares.  
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8 “SEI ESCREVER TUDO RÁPIDO!” – CÉSAR 

 

É bom ser criança 
Ter amigos de montão 
Fazer cross saltando 
Tirando as rodas do chão 
Soltar pipas lá no céu 
Deslizar sobre patins 
Bem que isso podia nunca mais ter fim (TOQUINHO, 1987). 

 

César morava na Vila, a comunidade mais próxima à escola, composta por um 

amontoado de casas. A sua era de tábua e ficava no final de um beco, dentre tantos 

outros que compunham o espaço. César era filho único e morava com a mãe Celma e o 

seu pai.  

Celma era uma mulher simples, pouco escolarizada, sem emprego fixo, situação 

que foi alterada no decorrer da pesquisa. Bastante solícita e atenciosa, mas que vivia 

sérios conflitos com o marido alcoolista e, segundo ela, violento, motivo de muita 

preocupação para o filho. Celma afirmou que César pedia para o pai não beber, se 

preocupava quando o ouvia dizer que partiria de casa definitivamente. O pai chegou a 

dizer que o filho não era dele. Tudo isso, segundo Celma, deixava a criança tensa e a 

dispersava de suas atividades, fato que talvez explicasse os momentos de choro de 

César ou os seus comportamentos agressivos na escola.  

Nossos encontros com César e sua mãe, na casa em que moravam, ocorreram 

três vezes durante a pesquisa, em diferentes momentos, com início no final de 2013, ou 

seja, no final do 1º ano de César. Desse modo, tivemos a oportunidade de observar a 

dinâmica do seu cotidiano fora da escola e identificar o processo de aprendizagem 

também naquele espaço. 

Assim sendo, com o intuito de apresentar César de maneira particular, tendo em 

vista o seu aprendizado da leitura e da escrita, que se encontrava em construção ao 

longo do estudo, iremos, num primeiro momento, delinear as vivências dele durante o 

ciclo de alfabetização, com ênfase em situações ou cenas que o definiam enquanto 

aluno e explicitavam os investimentos, ou não, da escola na aprendizagem de César. 

No segundo momento, falaremos de César em sua casa, diante dos materiais que o 
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circundam, dos eventos de letramento que vivencia e de como a escola se fez presente 

naquele lugar. 

 

8.1 CÉSAR SOB AS LENTES DA ESCOLA 

 

Primeiramente, julgamos pertinente apresentar César a partir do espectro da 

professora Elisa, que o acompanhou como coordenadora desde o infantil, e da diretora 

Antônia. Elas descreveram César dando ênfase à insegurança que ele apresentava e 

sua dificuldade em aceitar algo que não o agradava, ou quando não conseguia realizar 

uma atividade.  

 

Já eu conheço César desde o grupo 4 né? Enquanto coordenadora sempre 
acompanhei o grupo 4,5, primeiro ano e agora no segundo. E ele teve essa 
circunstância vida toda né? Todo mundo conhece César como aquele que 
chora, que de repente descontrola, chora muito. Não consegue realizar as 
coisas e quando não consegue entra nesse pânico [...].Aí mais ou menos na 
quarta, quinta vez eu disse a ele: porque esse desespero? Porque minha mãe 
vai brigar porque eu não fiz a tarefa. Eu vou apanhar (informação verbal)109.. 
 
Rapaz, César [...] Ah! Ele passou a educação infantil com a gente, grupo 5. 
César fazia birra de um menino de 2 anos, era uma coisa impressionante. 
Mimado, mimado assim porque o menino que tá com 5 anos pra fazer 6 anos 
ele não faz mais birra de espernear. Ele esperneava por besteira. Tem que 
dividir a bola com o colega no jogo, pronto esperneava (informação verbal)110. 

 

As falas de ambas apresentam características da criança, constatadas ao longo 

das observações. Sua postura, portanto, é um dado relevante sobre a singularidade 

que define César, dado que o conecta às questões familiares relacionadas ao modo de 

autoridade materna. Esse modo de lidar com as situações, não necessariamente 

“mimo”, como expôs Antônia, nem sempre foi considerado nas interações que 

envolviam César e, em algumas ocasiões, certa atitude docente potencializava o 

desdobramento do desespero dele. Lembramos de uma cena da aula da professora 

Verônica que caracteriza esse “jeito” de César e a falta de conhecimento da docente 

sobre isso: 

 

                                                 
109 Entrevista concedida por Elisa em 14/10/2014. 
110 Entrevista concedida pela Diretora Antônia em 02/09/2014. 
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Após a merenda, Verônica colocou a atividade de casa no quadro e usou a letra 
cursiva e a letra bastão. A atividade foi de matemática, sobre dezenas e 
unidades. Ela passou nas bancas, verificando os cadernos. Algo bem relevante 
foi a ação dela frente ao caderno de César, ela apagou o que ele havia feito, 
porque ele havia escrito antes da margem. Ela explicou como deve ser feito e 
solicitou que ele refizesse. César chorou bastante e só após muito tempo, refez 
a atividade (informação verbal)111. 

 

O desespero de César diante da atitude da professora foi expressivo, pois ele 

havia realizado o solicitado, mas em desacordo com as regras de registro. Ao 

evidenciar o erro do aluno a professora causou constrangimento, mesmo se mostrando 

atenta, o orientando a rever a tarefa e, assim, compreender o modo de registro no 

caderno. Contudo, outras formas de abordagens poderiam resultar numa aprendizagem 

menos dolorosa para César, que já apresentava esse perfil desde a educação infantil. 

Tal dado ratifica a importância do conhecimento sobre o sujeito singular que se 

encontra nos assentos escolares.  

Elisa revela que todo mundo conhecia César como “aquele que chora”, “se 

descontrola”, enfim, notamos a predominância de termos pejorativos que se 

sobressaíram em detrimento de dados sobre aprendizagem.  

Embora César fosse caracterizado pelos termos supracitados, e a autoridade 

familiar resultasse no seu modo de agir, não podemos deixar de considerar que essa 

autoridade também o motivava a realizar as tarefas, como nos demonstrou em uma de 

nossas observações na turma do 2º ano, quando, ao expor o que fez, expressou: “É 

para mostra pra minha mãe, viu?“112.  

Podemos dizer, ainda, que César era um aluno agitado em sala de aula, 

costumava conversar e se dispersar com facilidade. No início das observações de aula, 

no segundo semestre de 2013, quando ele se encontrava no 1º ano, notamos que ele 

se encontrava na transição da fase pré-silábica para a silábica. No entanto, a 

professora Rute, que estava com a turma desde o início do ano, o avaliava como um 

aluno que estava caminhando para fase alfabética naquele período, fato que não foi 

evidenciado pelo ditado que tivemos a oportunidade de realizar com a turma: 

 

                                                 
111 Informação registrada no diário de campo, em 28/08/2013. 
112 A fala se deu por realizarmos a pesquisa também em sua casa. 
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Fotografia 40 – Ditado mudo realizado por César 

 
Fonte: a autora 

 

Essa imprecisão ao definir o perfil dos alunos compôs os registros da professora 

Rute, que parecia alheia à realidade da turma. O que verificamos, portanto, é que César 

escrevia algumas palavras corretamente, que já havia memorizado, como fez com a 

palavra bola. Nos outros registros, a escrita de algumas palavras nos permitiu pensar 

que o aluno já fazia algumas relações som–grafia, como na palavra “casa”, em que fez 

o registro do “KA”. Em outras palavras registradas nem sempre essa relação ocorria.  

Durante as observações de aulas, pudemos compreender melhor o que César já 

sabia sobre o sistema de escrita alfabética, principalmente quando nos atentamos 

especificamente às suas participações, ou não, nas atividades desenvolvidas em sala 

de aula. Foi possível, ainda, verificar os investimentos ou sua ausência, pelas 

professoras e/ou pela escola, na busca de contribuir com a aprendizagem dele. 

Destarte, para tecer reflexões sobre isso, apresentaremos cenas de aulas das 

professoras Verônica, Rute, Elza e Tina (1º ano) e Júlia e Elisa (2º ano), bem como, 

entrevistas ou conversas com a criança, a direção e as professoras. 

As aulas de Verônica, substituta da professora Rute, levaram César a momentos 

de interação na sala de aula e exposição dos conhecimentos já construídos:  

 



206 

 

Após a atividade da ficha, Verônica pediu que os alunos se organizassem em 
grupo de quatro pessoas. A turma demonstrou dificuldade em socializar-se com 
todo o grupo, ficando evidentes algumas brigas entre crianças, que se negam a 
ficar no mesmo grupo de alguns colegas. Cinco grupos foram formados e a 
professora pediu o nome de cada grupo, que logo foi pensado pelos alunos: 
Jaguás, Hot dog, Arco-íris, Bem Barbie, Max steel azul (César disse letra por 
letra para que Verônica pudesse registrar o nome) (informação verbal)113. 

 

Notamos que César já tinha conhecimento das letras e era capaz de expô-las 

para a construção de palavras, diferente dos registros do ditado exposto acima. 

Acreditamos que César tenha sentido menos dificuldade por tratar-se de uma palavra 

de seu interesse, parte de seu repertório de palavras, já que se tratava de um 

personagem conhecido do contexto infantil.  

Como dissemos anteriormente, César era um aluno disperso e, em muitas aulas, 

não participou da atividade, porque nem sempre compreendia o que deveria fazer ou 

não conseguia realizar autonomamente a tarefa, isto é, a ausência do 

acompanhamento mais próximo da docente acabava contribuindo para a dispersão 

dele. Geralmente, quando Verônica solicitava algo que deveria ser realizado com o 

colega ou sozinho, César ficava desatento: 

 

A professora deu início ao bingo, a turma ficou bem agitada. Alguns alunos não 
concluíram o preenchimento da cartela, como [...]. César não havia entendido a 
brincadeira e guardou a ficha. Outros alunos acharam que deviam apagar as 
palavras e escrever as sorteadas. Ou seja, nem todos compreenderam a 
brincadeira. Expliquei para alguns alunos e falei para Verônica sobre o não 
entendimento. Ela, então, explicou brevemente e continuou o bingo. Cada 
palavra era tirada por um aluno, que era solicitado a ler a apalavra. [...] 
(informação verbal)114.  

 

O recorte da aula mostra, justamente, a ação de César diante de sua 

incompreensão, desconectando-se da proposta de reflexão que o bingo poderia 

possibilitar. Muitas vezes o professor acredita que o modo de realizar uma atividade já 

está internalizado pelo aluno, como se o jogo bingo, por exemplo, fosse simples e parte 

de suas vivências. No entanto, o comando precisa demandar um sentido para o 

estudante, caso contrário, não o mobiliza: 

                                                 
113 Informação registrada no diário de campo, em 29/08/2013. 
114 Informação registrada no diário de campo, em 02/09/2013. 
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Quer o diga explicitamente, ou não, quando a criança opõe resistência ao 
trabalho é, a maior parte das vezes, por achar que ele não faz sentido. Seja, e é 
o caso mais simples, porque não entendeu o que lhe foi pedido, seja, e é o caso 
mais frequente, porque não vê “para o que é que aquilo serve (MEIRIEU, 1998, 
p. 27). 

 

As palavras de Meirieu (1998) reafirmam, justamente, o que causa oposição à 

criança, que demanda ações que considerem o que ela já sabe e aquilo que ainda não 

aprendeu. 

Atividades de cópia também costumavam dispersar César, visto que, em sua 

maioria, tomavam parte do tempo de aula, sem possibilitar interações relevantes que 

contribuíssem para a aprendizagem. Uma dessas aulas foi com a professora Rute, no 

período de seu breve retorno, antes de seu afastamento definitivo115: 

 

9h30 – Após o recreio Rute refletiu oralmente sobre os dias da semana, meses 
e logo passou uma atividade de classe, fazendo um registro no quadro e deu 
um tempo para que a turma pudesse copiar. Os alunos sentiram bastante 
dificuldade, mesmo com as explicações da professora, que voltou a explicar 
quantos dias tem uma semana, os meses do ano. Após algum tempo, Rute 
respondeu a atividade e os alunos ficaram copiando (todos se dispersaram 
bastante). 
Escola Municipal  
Recife, 30 de outubro de 2013 
Aluno: ____________________________ 
Professora:  
x 
Tarefa de classe 
x 
1º) Responda 
O 1º dia da semana é ________________________ 
O mês que nós estamos é _____________________ 
Quantos dias tem a semana ___________________ 
O 4º dia da semana é ________________________ 
Escreva o nome dos dias da semana ____________ 
O décimo mês do ano é ______________________ 
 
Rute escreveu os meses do ano e pediu aos alunos que registrassem também. 
Às 11h20 ela apagou o quadro. 
[...] 
- [...] e César não concluíram a atividade, ambos estavam copiando a letra “a” 
da atividade, quando Rute apagou o quadro (informação verbal)116. 

 

 

                                                 
115 Relembramos que Rute se afastou devido à concessão de sua aposentadoria. 
116 Informação registrada no diário de campo, em 30/10/2013. 
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De acordo com o trecho de aula acima, vimos que as crianças passaram muito 

tempo diante da mesma atividade realizada por Rute, independente da conclusão ou 

não delas. O quadro foi apagado quando César ainda estava no começo da cópia da 

atividade, dado que confirma a dispersão do mesmo diante de uma situação menos 

interativa. Salientamos que a não realização da atividade ocorreu sem maiores 

problemas, ou seja, César não copiou e não houve intervenção a respeito. Chamamos 

atenção para esse ponto porque reflete diretamente no processo de aprendizagem e 

nas dificuldades das crianças, que, muitas vezes, são atribuídas às famílias, 

desconsiderando aspectos significativos do processo e os principais sujeitos que 

compõem a escola. As atividades incompletas acabam sendo um reflexo de uma 

situação de alheamento docente, comprometendo a percepção de sentido por parte do 

estudante, causando ainda, incompreensão por parte da família, como expressou a 

professora Elisa anteriormente. 

Vale ressaltar que a atividade de cópia assume importância no processo de 

alfabetização, mas não quando realizada de forma mecânica e desprovida de sentido. A 

atividade de cópia, coerente com as prescrições oficiais e os teóricos que estudam a 

alfabetização e o letramento, deve ter um sentido para sua realização, como por 

exemplo, possibilitar a releitura de um texto ou mesmo realizar uma atividade do 

quadro, mas com clareza acerca de sua finalidade. Aulas como essa, em que a cópia 

de atividades no quadro preenchia o tempo didático, continuaram frequentes, como 

também, atividades que não levaram César a realizar reflexões que o possibilitassem 

avançar em suas hipóteses de escrita, tendo em vista que ele já apresentava 

conhecimentos significativos sobre o SEA. Ocorrências potencializadas, principalmente, 

pelas trocas de professoras e o desconhecimento delas acerca das singularidades dos 

alunos que compunham a sala de aula. César, em muitas dessas aulas, apresentou 

dispersão diante das tarefas, conversando constantemente com os colegas, fato que o 

limitou na aprendizagem da leitura e da escrita. 
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9h30 – Após a merenda, Elza deu um tempo e, em seguida, deu início a um ditado, referente à 
atividade que havia registrado: 

 

Escola Municipal  

Recife, 07 de novembro de 2013 

Aluno (a): _____________________________ 

X 

Atividade de classe 

X 

Ditado de palavrinhas 

bola Pipa 

Lua 
 ai 

uva Boa 

Oi 
 

sapo 

Elza ditou as palavras dando ênfase às sílabas, chamando à atenção da turma. Em seguida, fez a  

correção chamando alguns alunos para registrarem as palavras. Quando algum errava, ela  

chamava outro aluno. [...] 

[...] 

 - César não conseguiu escrever “uva”. Ele registrou no quadro “tua”. A professora então falou  

“Não presta atenção nos lábios da tia...” 

 

[...] (informação verbal)117. 

 

Elza, a professora substituta de Rute em seu afastamento definitivo, parecia 

nortear-se pelos antigos métodos de alfabetização. Durante o pouco tempo lecionando 

                                                 
117 Informação registrada no diário de campo, em 30/10/2013. 
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com a turma, realizou atividades conforme o recorte de aula acima. Apesar de ter 

possibilitado certa participação dos alunos, sua metodologia de trabalho e o tipo de 

atividade realizada denotavam desconexão contextual. A participação de César não 

possibilitou que o mesmo pudesse repensar seu escrito e, apesar do ditado ter sido 

pausado, com ênfase nas sílabas, as dificuldades dele demandavam o pensar com o 

auxílio da professora, que se limitou a dizer que ele não havia prestado atenção aos 

seus lábios. O que Elza explanou tinha a ver com a relação som-grafia, que nos 

pareceu um conhecimento que César estava se apropriando. Contudo, a professora 

não oportunizou o aprofundamento de seu registro, que, de algum modo, apontava para 

certo entendimento, pois no lugar de UVA ele escreveu TUA, palavra que também 

possui o U e A, ou seja, a palavra escrita apresentava semelhanças com a palavra 

ditada, mas César não foi levado a pensar nas semelhanças e diferenças. 

As dificuldades de César foram evidenciadas em outras cenas durante o 1º ano, 

em que novamente não ocorreram as oportunidades de reflexões sistemáticas na busca 

de possibilitar o seu avanço, como observamos no recorte da aula da professora Tina: 

 

A professora solicitou aos alunos que abrissem o LD de português, na atividade 
referente ao texto ‘Sol, lua e estrela’. Tina pediu que os alunos lessem, ela 
solicitou aos alunos que já sabem ler. [...]. Tina solicitou ainda a leitura de 
alguns alunos que ainda não sabem ler e estes ficaram com vergonha. A turma 
não é compreensiva e costuma ri quando alguém erra. Ela realizou a leitura do 
texto e solicitou aos alunos que completassem os espaços presentes no texto, 
que deveriam ser completados com as três palavras, sol, lua e estrela. Ela 
mesma se confundiu na resposta. Tina deu continuidade à atividade do livro, 
como circular palavras que rimam com APAGAR. Ela escreveu as palavras e 
solicitou a alguns alunos que dissessem as letras das palavras, perguntava, por 
exemplo, ‘C com A fica?’, dando ênfase aos alunos com dificuldades. Ela 
chamou [...], César (identificou as letras, mas não reconheceu as sílabas). A 
professora ficou satisfeita com a participação dele. [...] (informação verbal)118. 

 

Como exposto antes, no ditado e em outras atividades, César ainda não sabia dizer as 

sílabas, mas reconhecia todas as letras, fato que poderia ser aproveitado na 

perspectiva de possibilitar o pensar sobre sistema de escrita. César chegou ao 2º ano 

com essas dificuldades, mas conhecia o alfabeto e sabia realizar as cópias das  

 

                                                 
118 Informação registrada no diário de campo, em 05/12/2013 
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atividades do quadro com a letra cursiva, fato observado durante as atividades 

em que registrava e pela própria escrita de seu nome, que, entre os registros do 

ditado citado, foi a única palavra que ele fez uso dessa letra. A esse respeito, 

verificamos que em fevereiro, início das aulas no novo ano, César já usava a 

letra cursiva de forma legível: 

 

Fotografia 41 – Registro de tarefa realizado por César

 

Fonte: a autora 

 

O novo ano, inicialmente, não gerou mudanças significativas no que concerne ao 

ensino de César, que, como outras crianças da turma, parecia não compor a sala. Nos 

deparamos novamente com aulas em que a maior parte do tempo era disponibilizada 

para cópia de tarefas ou a realização de atividades sem aprofundamento, que 

terminavam por gerar dispersão e bagunça entre os alunos. César, por sua vez, se 

dispersou em muitos momentos, comprometendo a resolução das atividades solicitadas 

pela professora Júlia. Observamos que em algumas tarefas ele copiava 

mecanicamente. 
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A professora costumava não se deter muito nas atividades e, em muitos 

momentos, dava continuidade sem considerar a compreensão ou não do que foi 

realizado e explicado ou, ainda, se as crianças estavam de fato imersas na aula. 

 

A aula começou com a correção da tarefa de casa do LD de português. Em 
seguida, Júlia passou para a próxima página e pediu que realizassem a 
atividade que solicitava a realização do desenho e escrita de três objetos que 
começassem com letras diferentes. Júlia fez no quadro, como exemplo, e 
depois apagou. Mas as crianças não entenderam que deveria registrar outras 
palavras, que não necessariamente as que a professora expôs.  
[...] 
 
César desenhou o lápis e escreveu o nome que estava em seu lápis. Ele 
mostrou para a estagiária o lápis com o nome que registrou. Ela disse que não 
estava correto.  
[...] 
 
Após dar um tempo, ela registrou a resposta e leu a questão seguinte, referente 
a colocar as palavras registradas em ordem alfabética. 
Em seguida, fez a questão três com ênfase na ordem alfabética. [...]. 
 

Fotografia 42 – Atividade citada do LD português  
 

 
Fonte: a autora 

 
[...] 
Júlia enfatizou a diferença da letra C e G. Ela passou para a leitura do poema e 
solicitou que fossem circulando as palavras que ela ia dizendo, por linha. Ela 
não escrevia, apenas ditava. 
[...] 
César se dispersava, quando me aproximei dele, expus que ele não havia 
circulado a última palavra, logo ele circulou a palavra ‘curvas’. 
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[...] 
Júlia recolheu os livros e entregou o LD de história119, a fim de realizar a leitura 
da p.18 ‘Crianças barasanas’. Ela leu o texto e depois fez questões de 
interpretação oralmente. 
Durante as explicações, César e outro colega pintavam uma ficha com 
desenhos de carros (informação verbal)120. 

 

As cenas de um dia de aula, expostas acima, reafirmam o que expusemos, ou 

seja, um modo de aula desenvolvido sem foco ao específico de cada aluno. Júlia 

passava para a próxima atividade sem realizar, coletivamente, uma reflexão acerca das 

especificidades da escrita das palavras, desconsiderando que para muitos, como 

César, a ausência de registro dificultava a efetivação da tarefa. Notamos que a primeira 

atividade não ficou clara, porque a maioria das crianças registrou exatamente as 

palavras exemplificadas por Júlia, quando elas deveriam escolher suas próprias 

palavras.  

É interessante perceber que César apresentava interesse em realizar as 

atividades e, diante de suas dificuldades, criava táticas que o permitia fazer sozinho, de 

acordo com o comando da professora. A escrita do nome lápis, tendo como referência a 

marca do objeto visualizada por ele, foi um exemplo dessa tática, como também, uma 

indicação sobre o que e como ele compreendia o SEA. Afinal, mesmo não alfabetizado, 

o aprendiz pensa sobre o escrito e cria hipóteses, porque encontra-se inserido no 

ambiente em que a leitura e a escrita se faz presente. No entanto, esse fato ocorreu 

isoladamente na sala de aula, sendo percebido pela estagiária que não interviu 

adequadamente, ou seja, levando-o a refletir a escrita e perceber a diferença da escrita 

presente no lápis. Júlia, por sua vez, não costumava acompanhar individualmente as 

crianças e não esteve atenta a esse dado. Essa participação de César passou 

desapercebida, assim como sua opção por pintar desenhos, ao invés de ouvir os 

questionamentos da professora.  

Acreditamos que a falta do acompanhamento mais aproximado, dando 

relevância às hipóteses de César, e a quantidade de informações dessa aula tenham 

sido responsáveis pela dispersão dele. Nesse sentido, Leal (2005, p. 91) afirma: 

 

                                                 
119 Lembramos que os livros didáticos pertenciam à coleção Projeto Buriti. 
120 Informação registrada no diário de campo, em 09/04/2014. 
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De fato, se entendermos o que cada aluno já sabe e soubermos escolher as 
melhores opções didáticas para cada um deles, teremos percorrido um longo 
caminho na profissionalização. Se, além disso, soubermos atuar com todos eles 
ao mesmo tempo, atendendo às diferentes demandas e auxiliando-os, teremos 
construído um belo perfil conquanto professor (a)- alfabetizador (a). 

 

Apesar das dificuldades que ainda apresentava nesse período, César se avaliava 

de forma positiva e, geralmente, mostrava uma preocupação com o retorno que daria 

em casa. Numa entrevista que realizamos com ele, em meados do 2º ano, quando 

ainda estava no processo de apropriação do SEA, César afirmava que já sabia ler e 

escrever, e, mesmo apresentando ressalvas ao longo do diálogo, demonstrou ter 

evoluído em sua hipótese de escrita: 

 

Priscila (P.):Tu já sabe ler e escrever? Tudo? Tudo? 
César (C.): Tudo rápido. 
P.: É? 
C.: É. Sei escrever tudo rápido. 
 
[...] 
 
C.: Só sei escrever o nome da minha mãe e do meu pai. 
P.: Escreve o nome da tua mãe. 
C.: Eu vou escrever aqui, oh. 
[...] 
P.: Certo. Tu sabe escrever a palavra boneca? 
C.: Não. 
P.: Tenta aí escrever. 
C.: BO[...] BO[...] 
P.:Hunrum. 
C.: Agora [...] bo[...] boneca. Bone[...] NE. Peraí, NE. Boneca. CA. QA. Como é 
o “q”, hem? 
P.: É “q”, boneca? 
C.: Não é o RA. 
P.: CA é o mesmo ca de que? 
C.: Carlos. CA. 
P.: Hum. Boneca. E o que mais que tu acha que sabe escrever? 
C.: Eu sei escrever só [...] (informação verbal)121.  

 

O diálogo com César nos permitiu vê como ele pensava sobre o seu próprio 

aprendizado da leitura e da escrita. Inicialmente, ele expôs com segurança que sabia 

escrever tudo, esclarecendo, depois, que sabia apenas o seu nome e de seus pais. 

Todavia, vimos que, com o auxílio, ele realizava reflexões coerentes, fazendo o registro 

da palavra boneca. Auxílio este que não esteve presente nas aulas que observamos 

                                                 
121 Entrevista concedida por César em 14/07/2015. 
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durante o 1º ano, e nas aulas da professora Júlia. Desse modo, acreditamos que ele já 

compreendia muito mais do que mostrava. Muitas oportunidades de pensar o sistema 

de escrita e consolidar correspondências grafofônicas eram perdidas porque não eram 

observadas pela docente.  

Na mesma entrevista, César nos expõe mais dados significativos sobre a leitura 

e a escrita, que não foram percebidos no cotidiano da sala de aula. Assim, do mesmo 

modo como fez na aula de Verônica, ao soletrar as letras que formavam a palavra Max 

steel, ele conseguiu escrever outras palavras que compunham o seu repertório e, 

mesmo dizendo que sabia apenas os nomes dos pais e o seu, César nos revelou um 

conhecimento mais ampliado: 

 

César (C.).: Já escrevi meu nome no computador. 
Priscila (P.).: Hum. Às vezes quer procurar um vídeo, tu digita pra procurar? 
C.: Sim. Eu acho Dragon Ball Z, BEN 10, Wolverine. 
P.:Tu escreve, é? 
C.: É. 
P.:Escreve então aí BEN 10. Tu sabe? 
C.:Eita, espera aí, BEN só  [...] 
P.:Hum. E Wolverine tu sabe escrever? 
C.: Só assim [...] 
[...] 
P.: Mais se vem um ônibus, assim, tu sabe qual é o que tu vai pegar? 
C.:Pra casa do meu tio eu pego o Brejo. 
P.:Tu sabe ler Brejo? 
C.: Sim. 
P.: Como é? Tu sabe escrever Brejo? 
C.:Peraí, B-R-E-J-O. 
[...] 
P.: Certo, entendi. Certo. E quando tu vai no mercado tem alguma coisa que tu 
gosta de comprar? 
C.: Gosto de comprar salgadinho, biscoito, é  [...] 
P.: E tu sabe o nome que tu quer comprar? 
C.: Sei. 
P.: Hum. E o que é que tu gosta de comprar quando tu vai? 
C.: Cheetos [...] 
P.:Tu sabe escrever? 
C.:Cheetos e Doritos, e também treloso. 
P.: Escreve o nome de alguns desses que tu gosta de comprar. Esse é qual? 
C.:Cheetos. Cheetos. 
[...] 
C.: Eu vou conseguir fazer o nome Wolverine. Eu vou conseguir. 
P.: Como é que tu conseguiu? Por que tu já sabe? 
C.: É acho que sei. 
P.: Hum. 
C.:Scooby doo eu sei. 
P.: Escreve Scooby doo pra mim. Hum, lê aí pra mim. 
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C.:Scooby dôo (informação verbal)122.  

 

Fotografia 43 – Registro de palavras por César durante entrevista  

 

Fonte: a autora 

 

Durante a referida entrevista ocorrida juntamente com o registro das palavras, 

conforme a fotografia acima, César explanou seu repertório de palavras, talvez 

apropriado de algumas delas por tratar-se de situações ou coisas que compunham o 

universo de seu interesse. Assim, mesmo não apropriado do sistema de escrita, ele 

escrevia e conseguia pensar de forma pertinente diante do processo de composição da 

palavra, desde o 1º ano, quando se tratava de nomes do seu reportório. Podemos dizer, 

diante das palavras registradas por ele durante a referida entrevista, que ele se 

encontrava no nível alfabético de escrita, precisando consolidar as correspondências. 

No entanto, podemos inferir que César tinha medo de errar, e o processo de 

reflexão nem sempre o levaria a escrita adequada. Por isso, em muitas ocasiões, 

optava por olhar para a atividade do colega ou agir conforme já explanamos 

anteriormente: 

 

 

 

                                                 
122 Entrevista concedida por César em 14/07/2014. 
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[...]. Júlia pegou o livro de português e falou ‘Sabem de onde vou tirar as 
palavras?’, mostrando o texto, cantando a música que já haviam estudado [...]. 
Em seguida, ela ditou a primeira palavra, ‘Amigo’. Ela ditava soletrando e a 
cada palavra, dava um tempo e passava em algumas bancas para ajudar [...]. 
[...] 
César também copiava, quando na palavra FOCA, o colega não mostrou. Ele 
foi olhar o de Alex, que não estava realizando a atividade. 
[...] 
Após o ditado, Júlia passou nas bancas a fim de dar o visto nos cadernos das 
crianças. Ela pediu que eles continuassem no caderno, questão 2.  
[...]. Ela deu o comando da 2ª questão: ‘Quero que vocês identifiquem o número 
de letras. Depois quero que vocês contem o número de vogais’. Em seguida, 
pediu que eles contassem as consoantes (informação verbal)123. 

 

Vimos, na cena acima, o foco dado por César, que preferia olhar para o exercício 

dos colegas na busca de garantir a escrita correta, tendo em vista que ele ainda não 

estava alfabetizado. Pensamos que a ausência de ênfase ao seu processo de 

construção da aprendizagem da escrita tenha limitado César. Passar o visto, 

identificando possíveis erros, dificilmente o levaria a rever sua escrita, salvo houvesse 

uma mediação docente que o permitisse repensar e rescrever. 

É importante esclarecer que Júlia buscou mudar sua prática, dando mais ênfase 

a atividades de reflexão do SEA, como demonstrou quando levou atividades de 

alfabetização que havia selecionado para realizar com a turma. No entanto, aspectos 

significativos como o fazer coletivo, possibilitando, por exemplo, a correção coletiva do 

ditado, não pertenciam à sua rotina. César não era oportunizado a confrontar sua 

escrita, apesar da proposta de aula ter criado uma situação de reflexão da escrita 

alfabética.  

 

8.1.1 Mudanças e aprendizagens: uma nova fase de César 

 

As limitações de Júlia a levaram a solicitar uma troca de escola. A turma foi 

assumida por Elisa, a ex-coordenadora, que conhecia todos os estudantes. Seu 

trabalho na coordenação a ajudou na construção de uma nova rotina com o grupo, 

criando táticas que a permitiram interagir de forma coletiva e individual.  

 

 

                                                 
123 Informação registrada no diário de campo, em 23/04/2014. 
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Nesse sentido, César passou a ser mais solicitado nas atividades que se 

desenvolviam cotidianamente. A professora sempre o oportunizava a responder algo ou 

expor sua escrita. Diferente de Júlia, que realizava um quantitativo grande de atividades 

sem muitas reflexões, Elisa apresentava um planejamento sistematizado previamente, 

como podemos observar na sequência da aula, nas fichas que produzia 

especificamente para determinada atividade: 

 

Elisa entregou os livros de leitura do projeto ‘Nas ondas da leitura’. [...]. Pediu a 
turma que olhassem a figura e dissessem a história [...].  
 
 

Fotografia 44 – Atividade proposta do Livro de Leitura do projeto “Nas ondas 
da leitura” 

 

 
Fonte: a autora 
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Fotografia 45 – Produção coletiva do texto 

 
Fonte: a autora 

 
[...] 
Após o recreio, os alunos continuaram com a tarefa. Elisa explicou que eles 
iriam desenhar as  
partes da história. Ela leu a primeira linha e desenhou no quadrado que havia 
na ficha. [...]. 
César fez a atividade com atenção e falou “Eu fiz bem bonito! ” (informação 
verbal)124. 
 

Fotografia 46 – Atividade realizada por César  

 
Fonte: a autora 

[...] 

                                                 
124 Informação registrada no diário de campo, em 21/05/2014. 
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Nos recortes dessa aula vimos uma sequência planejada. Elisa produziu uma 

ficha a fim de propor o desdobramento da tarefa do referido livro, que se referia à leitura 

de imagens e interpretação de texto. A produção do texto feita com a participação da 

turma, com o registro no quadro, pareceu mobilizar César a fazer a tarefa, 

demonstrando entusiasmo, conforme expressou em sua fala. A fotografia acima 

evidencia a atenção dada à cópia, com letra cursiva, legível e de forma mais 

organizada, demonstrando avanço significativo, se comparado ao ditado realizado no 

ano anterior e o registro realizado em fevereiro, conforme expusemos anteriormente. 

César, paulatinamente, passou a demonstrar mais atenção às atividades, 

participando com frequência das aulas e modificando suas ações diante das interações 

propostas por Elisa.  

 

Elisa entregou o livro ‘Cantigas para aprender construindo’ do projeto ‘Nas 
ondas da leitura” e solicitou a leitura do texto ‘Se essa rua fosse minha’. 
 

Fotografia 47 – Capa do livro 

 
Fonte: a autora 

 
Fotografia 48 – Livro “Cantigas para aprender construindo” 

 
Fonte: a autora 
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[...] 
César recebeu ajuda de Elisa porque estava cantando sem prestar atenção ao 
texto. Ele conseguiu identificar as palavras apontadas por Elisa. Ela junto dele, 
falava as palavras e pedia para ele circular.  
Elisa (E.): Onde é que tá a palavrinha RUA? 
 E a palavrinha MINHA 
César (C.): M-I 
E.: Procura.  
Tá vendo que você tem que ler olhando. 
[...] 
Elisa registrou alguns trechos de forma diferente. Pediu para Karla ler, ela 
percebeu que estava diferente e tentou ler. 
César foi solicitado a ler o trecho seguinte e não prestou atenção. Elisa explicou 
que é preciso ler, porque se ela mudar a letra, é preciso perceber. Muitas 
crianças estavam cantando por saber de cor. 
[...] 
Elisa (E.):Tá vendo que tem que prestar atenção que não era igual a 
musiquinha que estava aí no caderno. 
[...] 
E.: Você aprende, aí é aquela musiquinha, aí começa “Se essa rua, se essa 
rua”, não tá nem lendo [...] (informação verbal)125. 

 

Na aula supracitada, Elisa percebeu que César, por conhecer o texto, o dizia 

sem ler, assim como outros alunos. Desse modo, a alteração de trechos da cantiga foi 

uma atividade relevante por permitir que as crianças retornassem ao texto, a fim de 

realizar a leitura, de fato, refletindo significativamente sobre a escrita das palavras, além 

de possibilitar a consolidação da relação som-grafia, por tratar-se de um texto com 

rimas. Nessa perspectiva, lembramos Morais (2012, p. 154): 

 

O sentido lúdico de pura fruição envolvido na leitura de trava-línguas e de 
pequenas parlendas pode ser explorado como ajuda para a consolidação do 
emprego de determinadas correspondências som-grafia. Nesse caso, a leitura 
de trava-línguas menos conhecidos e a criação de novos trava-línguas (para 
serem lidos pelos colegas e pela professora) podem construir uma boa 
experiência de conjugação entre leitura, produção de curtíssimos textos e 
humor. 

 

No caso da proposta de Elisa, foi a cantiga que possibilitou a produção de 

trechos novos e um novo olhar para um texto tão conhecido entre a turma. 

O acompanhamento individual da professora também possibilitou que César 

pudesse identificar palavras, realizando a devida leitura, dado que apontou sua 

evolução quanto à aprendizagem do SEA. Nesse sentido, os investimentos da 

                                                 
125 Informação registrada no diário de campo, em 23/09/2014. 
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professora em torno do trabalho com o eixo leitura foi bastante significativo para César, 

que gradativamente se mostrou familiarizado: 

 

Elisa entregou o livro ‘Cantigas para aprender construindo’ e solicitou que 
realizassem a cópia do texto ‘Carneirinho, carneirão’. 
[...] 
Elisa solicitou a leitura de César, que já ia ler decorado, mas ela pediu que 
colocasse o dedo para ler, apontasse e pediu que ajeitasse a cópia que realizou 
(informação verbal)126.  

 

Assim como observamos na aula apresentada antes, Elisa realizou novamente 

uma atividade com texto de tradição oral, de suma relevância no trabalho com crianças 

em processo de alfabetização, pois possibilita o desenvolvimento da leitura e da 

consciência fonológica, contribuindo, assim, para apropriação do SEA. Conhecer o 

texto faz do aluno um leitor ativo, que, mesmo não alfabetizado, é capaz de ler. Leitura 

que pode ser trabalhada a partir desse conhecimento prévio, como fez Elisa.   

Mais uma vez identificamos a professora atenta à ação realizada por César, que 

dizia o texto sem ler. Nessa ocasião, Elisa nos informou que pedia a leitura da cópia 

porque as crianças costumavam não prestar atenção e, por isso, considerava 

necessário pedir a leitura do registro deles. Nesse caso, a cópia apresentou um sentido, 

visto que possibilitou uma atenção ao texto, além de ter propiciado uma atividade 

posterior de reflexão das rimas. A possibilidade de copiar fez com que César buscasse 

ler o texto com atenção, principalmente a partir das intervenções da professora.  

Em uma de nossas observações, vimos Elisa propiciando a leitura individual, em 

que chamou César para ler o livro 127“Trem de Alagoas”, de Ascenso Ferreira. Ele leu 

com bastante pausas, e muito esforço. Sobre esse desenvolvimento de César, a 

professora expressou, em entrevista realizada em meados do segundo semestre: 

 

Ele é completamente desligado, é diferente, mas ele é inteligente. Se você 
puxar ele consegue aterrissar. Que eu dou aula sempre tentando ancorar ele. 
César! Aqui. Ele: ham? Às vezes penso que ele vai nem responder porque ele 
tá tão voando, [...]. César, é isso? E isso aí ele diz: foi, é a palavra tal. Quer 
dizer ele já tá até começando a ser assim, meio desconectado, mas tá 
percebendo o que tá acontecendo. Aí acho que eu tô dando mais segurança a 
ele pra ele começar a ler e ele tá lendo. Hoje eu já considero ele lendo 
palavrinhas, palavras pequenas. Ele já escreve sozinho. E quando eu achei que 

                                                 
126 Informação registrada no diário de campo, em 23/09/2014. 
127 Nessa aula, Elisa entregou um livro para cada aluno, a fim de solicitar a leitura individual.  
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ele não conseguia fazer ou as pessoas me diziam que ele não fazia, aí eu 
nunca tinha sentado com César né. Mas eu ouvi do professor um comentário 
que César não conseguia, e hoje ele tá conseguindo (informação verbal)128.  

 

Elisa discorre sobre a dispersão de César, comum no cotidiano da sala de aula, mas 

reconheceu os avanços resultantes de suas ações docentes. Identificamos nessa fala, a 

referência que ela tinha dele, considerando concepções de outros professores. No 

entanto, percebemos que César, a algum tempo, já realizava reflexões acerca do sistema 

de escrita, que não foram potencializados sistematicamente pelos docentes que 

passaram por sua turma, desde o 1º ano.  

O trabalho sistematizado, com foco nos eixos da língua portuguesa, foi identificado 

em muitas outras aulas. César era chamado por Elisa para registrar palavras, realizar 

leituras, enfim, momentos que o levavam a uma reflexão e confronto com as dificuldades 

presentes. A oportunidade de expor sua escrita levou César a tornar mais visível seus 

avanços e dificuldades, e, consequentemente, a avançar em suas hipóteses: 

 

[...]. 
Em seguida, Elisa entregou uma atividade de classe, uma ficha referente à 
questões de apropriação do SEA, em que as crianças deveriam primeiramente 
pintar a quantidade de bolinhas referente as sílabas. 
 

Fotografia 49 – Atividade de classe  

 
Fonte: a autora 

 

                                                 
128 Entrevista concedida pela Professora Elisa em 14/10/2014. 
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Elisa explicou a atividade e ajudou alguns alunos em suas mesas. 
 
Elisa (E.): Quantas partes tem ovo? 
César (C.): 3 
E.: Fale 
C.: 3 
E.: Conte nos dedos 
C.: Duas (contando nos dedos). 
[...] 
Em seguida, Elisa solicitou que abrissem o livro de português e recolheu as 
fichas. 
[...] 
 
A professora registrou o cabeçalho e iniciou as explicações, interagindo com 
grupo, sobre L – R. 
 

Fotografia 50 – Atividade do LD de Português  

 
Fonte: a autora 

 
[...] 
 
Elisa explicou as diferenças quando se insere o R e chamou alguns alunos para 
escrever palavras e sílabas. César foi solicitado a escrever BRA. 
[...] 
 
Uma aluna foi solicitada a escrever PROVA. Elisa pediu para César circular 
PRO da palavra. César circulou toda a palavra, ajeitando em seguida.  
[...] (informação verbal)129. 

 

Na aula citada percebemos a participação permanente de César, respondendo 

às solicitações de Elisa e as devidas mediações na busca de ajudá-lo. Notamos que ela 

se mostrava ciente das particularidades das crianças, fazendo solicitações 

diferenciadas em uma atividade coletiva, como fez ao pedir que uma outra aluna 

                                                 
129 Informação registrada no diário de campo, em 03/09/2014. 
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escrevesse a palavra e César identificasse a sílaba da mesma. Desse modo, ela 

possibilitava a participação de todos e conseguia acompanhar os alunos, 

individualmente, em suas maiores dificuldades, exatamente como expressou Leal 

(2005, p. 92): “[...], embora o (a) professor (a) esteja realizando uma atividade única 

com o grande grupo, ele (a) tem clareza de que os alunos estão aprendendo “coisas” 

diferentes naquela atividade“. 

Embora já mostrasse avanços nas aprendizagens da leitura e da escrita, César 

ainda criava táticas para realizar as tarefas, principalmente quando sentia dificuldades 

em realizar sozinho: 

 

Elisa pediu que abrissem o livro de português, onde eles teriam que construir 
palavras. [...]. Enquanto as crianças faziam a tarefa, Elisa passou na banca de 
César, auxiliando-o na atividade. Ele estava fazendo qualquer coisa, disse que 
fazia do jeito dele. Ela pediu que lesse as palavras, mas ele não soube, porque 
tinha juntado sílabas sem, de fato, formar palavras. A professora registrou as 
palavras no quadro porque tinham nomes difíceis de compor (informação 
verbal)130.  

 
Fotografia 51– Atividade do livro de Português  

 
Fonte: a autora 

 

                                                 
130 Informação registrada no diário de campo, em 20/08/2014. 
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Fotografia 52 – Registro das palavras referente a atividade do LD 

 
Fonte: a autora 

 

Observamos que César não compreendeu o comando, em que deveria compor 

palavras diante das sílabas expostas, demonstrando que o avanço que apresentava 

não era suficiente para que realizasse determinadas atividades com autonomia. A 

mediação de Elisa foi pertinente porque a fez perceber a tática de César e intervir 

adequadamente. Ele pôde, desse modo, rever a tarefa na busca de realizar de maneira 

reflexiva a composição das palavras. 

César fazia uso do argumento bastante utilizado pelos professores e se 

justificava expondo que fazia do “seu jeito”. Tal dado nos permite pensar sobre a 

atenção que o professor precisa ter nas solicitações que faz aos alunos e nas 

justificativas usadas a fim de alcançar a realização das atividades, para que não ocorra 

uma internalização negativa dos argumentos docentes, como fez César, nessa 

situação. 

Imerso nas mudanças cotidianas, César se apresentou alfabetizado no final do 2º 

ano, realizando leitura com algumas pausas entre sílabas e palavras, e escrevendo 

com maior autonomia, em processo de consolidação do SEA. Salientamos que César 

não frequentou o Mais Educação: 
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Priscila (P.): Vê só!Eu queria saber de tu, assim, o que é que tuachou desse ano 
aqui na escola. 
César (C.): Demais. 
[...] 
P.: É? E o que tu acha, que tu aprendesse? 
C.: Tudo. Eu aprendi ler, aprendi o alfabeto, aprendi as conta, aprendi matemática, 
português, ciência [...]  até geografia. 
P.: Certo. E tu acha que tu já lê sozinho? 
C.: Sim. 
[...] 
P.: E o que tu acha que te ajudou a aprender? 
C.: Minha mãe, meu pai, minha professora, minha estagiária (informação 
verbal)131.  

 

O diálogo com César nos esclareceu como ele se avaliava no final daquele ano, 

tornando explícito que, além da escola, nas figuras da professora e da estagiária, a 

família também o ajudou na construção da aprendizagem. Desse modo, inferimos que 

as aprendizagens não se limitam às cadeiras escolares, mas também no contexto da 

educação informal, compondo uma realidade, muitas vezes, desconhecida pela escola. 

Elisa, contudo, sabia um pouco sobre algumas dessas questões, expressando-as no 

final do ano: 

 
César avançou, né. [...] ele avançou e não foi só na sala e não foi na sala ali. 
César não participa do Mais Educação. Ele tem um reforço em casa, né. Eu 
acho que esse reforço que tá é aquele reforço que ele participa a tarde, além de 
fazer as tarefas que vai, que ele sempre levou pra casa e traz pronta. Mas eu 
acho que é aquele que ensinou ele a ler. Vamos lá! Vamos ler silabando as 
palavrinhas ali. Que eu vejo que ele tem uma dificuldade nos padrões mais, 
mais complexos. 
[...] 
Por isso que eu quero fazer esse encerramento mostrando o crescimento pra 
os pais deles terem a noção de que também eles interferem. Entendeu? E 
sentirem um pouco o peso, porque algumas vezes a mãe chegava dizendo eu 
vou bater nele, porque ele não consegue, porque não sei o que mais. Eu digo, 
olhe!Quanto mais você faz isso mais você frustra mais, mais ele tem medo de 
vim, mais ele tem medo de tentar fazer. Tente fazer o contrário. E eu acho que 
algumas vezes ela disse alguma coisa do tipo que “ele tava tão alegre, porque 
fez a tarefa sozinho”. Eu acho que isso se, nesses casos que você ver que vem 
emperrado há um tempo de aprendizagem e você conseguir trabalhar. Trazer a 
mãe junto, o pai ou quem for que tiver perto, você consegue melhorar o 
resultado do que sozinho não tenha dúvida. E César, eu acho que o que ele faz 
a tarde ajudou muito ele na escola (informação verbal)132.  

 

                                                 
131 Entrevista concedida por César em 10/12/2014. 
132 Entrevista concedida pela Professora Elisa em 16/12/2014. 
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Nessa entrevista, a professora, assim como César, falou sobre o seu avanço no 

processo de aprendizagem da leitura e da escrita, e, sobretudo, a respeito desse outro 

espaço que corroborou com as aprendizagens de César. Ela reconheceu o reforço 

como algo positivo e, inclusive, como responsável pela aprendizagem da leitura, visto 

que possibilitava um trabalho mais individualizado com ele. Então, mesmo não 

frequentando o Mais Educação, César esteve inserido em atividades regulares que o 

ajudaram nas tarefas escolares, um significativo esforço familiar.  

Elisa esclareceu, ainda, que a mãe de César parecia amedrontá-lo quando não 

realizava atividades, e expressou a orientação que fez. Porém, se nos atermos com 

precisão à supracitada entrevista, nos parece contraditória a fala de Elisa. 

Primeiramente, ela fala sobre a importância dos pais entenderem o peso da 

interferência deles na aprendizagem dos filhos e que, trazê-los para junto, ajuda na 

melhora do resultado. O que vimos, de certo modo, foi uma atenção dada pela mãe de 

César que, ao seu modo, buscava ajudar no processo de aprendizagem do filho. 

Concordamos com Elisa que gerar medo não contribui, no entanto, isso não elimina o 

fato dessa mãe já estar “junto” à escola. 

A partir desse movimento reflexivo partimos para compreender César em seu 

outro espaço, a fim de revelar seu retrato mais precisamente. Vimos que os “bastidores” 

da sala de aula revelam os mais significativos dados para se compreender o aluno, mas 

o resultado negativo de uma tarefa, não significa, necessariamente, ausência de 

aprendizado ou desinteresse, como apontam os dados que revelam César. A atenção e 

devida mediação docente é fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem. 

 

8.2 CÉSAR E O SEU OUTRO ESPAÇO DE APRENDIZAGEM 

 

Adentrar a casa de César nos oportunizou um redirecionamento do olhar para 

ele. Pudemos entender questões que emergiam na sala de aula, a partir da observação 

do ambiente familiar e das falas de Celma e de César, dados que nos esclareceram 

particularidades daquele espaço e do cotidiano de seu filho. Pretendemos, sobretudo, 

compreender o processo de alfabetização, considerando também as particularidades 
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desse ambiente, que, de formas muitas vezes desconhecidas pela escola, contribuiu 

para o aprendizado da leitura e da escrita, como expôs César. 

As visitas à sua casa ocorreram poucas vezes, pois em 2014 Celma iniciou um 

novo emprego, que só a deixava livre no turno da noite, dificultando a realização de 

mais momentos em sua casa. Ela trabalhava como auxiliar de sala em uma escola 

privada nas proximidades de sua residência. Desse modo, nos dias combinados, 

conforme agendamento prévio, pudemos compreender o ambiente familiar e a rotina 

vivenciada por César. Realizamos, então, três visitas à sua casa, a primeira no final do 

ano 2013, período em que César concluía o 1º ano, outra em meados de 2014, e a 

última no início do ano 2015, após a conclusão do 2º ano. O espaçamento das visitas 

nos ajudou a entender aquele cotidiano permeado de aspectos permanentes e nos 

atentar às mudanças da casa e como a escola se inseria naquele espaço.  

O cotidiano de César, durante o 2º ano, abarcava a escola, no turno da manhã, a 

casa da responsável por ele, uma vizinha que Celma pagava, no turno da tarde, e sua 

casa.  Na casa da vizinha costumava fazer as tarefas com a ajuda da filha da 

responsável por ele. O próprio César resumiu sua rotina: 

 

Priscila (P.).: Quando tu larga daqui tu vai pra onde? 
César (C.).:Pra casa da mulher que eu fico. 
P.: Aí o que é que tu faz lá de tarde, assim? 
C.: Eu almoço, descanso, tomo banho [...] Chego tomo banho e almoço, 
descanso, aí eu vou [...] eu durmo e pronto. E faço a tarefa. 
[...] 
P.: Hum. E tua mãe te ajuda? 
C.: Minha mãe trabalha, ela um sabe [...] Ela sabe ler, mas ela pega de 1 hora 
pra almoçar, aí depois volta pra trabalhar (informação verbal)133. 

 
 

Vimos que César justificou a impossibilidade de sua mãe o ajudá-lo, expondo 

que ela sabe, mas não tinha tempo devido ao trabalho. O dia de César parecia 

sistemático, e, mesmo não participando do Mais Educação, como outros colegas de sua 

turma, ele vivenciava momentos singulares de reforço escolar, explanado pela própria 

professora Elisa, conforme expomos na seção anterior. 

 

                                                 
133 Entrevista concedida por César em 14/07/2014.  
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Vale ressaltar que Celma havia estudado até a antiga quinta série e, segundo 

ela, não sabia ler muito. Durante a pesquisa, revelou o desejo de estudar, mas 

expressou que a falta de tempo a impossibilitava. O pai de César, às vezes, o ensinava 

e lia com ele, mas não tinha muita paciência e causava alguns problemas familiares 

gerados pela bebida e seu perfil violento. Celma esclareceu que tais problemas 

preocupavam o filho, que, segundo ela, as vezes sai em sua defesa. 

 

Meu pai é só na gritaria. 
[...] 
Sim. Só na gritaria. Eu num consigo nem ler nada, ele fala gritando parece que 
nem um touro(informação verbal)134. 

 

Sobre o outro ambiente frequentado pelo filho, Celma explicou que pagava a sua 

vizinha para tomar conta de César e dar reforço escolar, enquanto estava no trabalho. 

Afirmou que “não sabia ler muito”, o que a limitava em auxiliar o filho. Tal dado nos 

mostra uma preocupação de Celma com a aprendizagem do filho, que, por sua vez, 

também atribuiu de forma positiva certo mérito às atividades que realizava com a filha 

da vizinha135, no período da tarde. Relembramos a fala de Elisa, que atribuiu os bons 

resultados também ao referido reforço, de acordo com exposições anteriores.  

E quanto à importância dos aprendizados, Celma expôs: 

 

Priscila: E por que tu acha que é tão importante ele aprender essas coisas? 
Celma: Pra ele não tá, quando for andar de ônibus se perder, e achar. Olhar nos 
ônibus o nome. Onde é que mora. Pra saber onde é que mora. Ele já sabe de 
hora. Pode dar o relógio a ele que ele sabe (informação verbal)136.  

 

Celma não fala de expectativas futuras relacionadas à educação e conferiu um 

significado para o aprendizado da leitura e da escrita, com ênfase no cotidiano prático 

vivenciado por eles, como pegar um ônibus. Tal visão, mais prática, talvez se dê pelas 

dificuldades que ela vivenciava em decorrência da sua dificuldade de leitura e escrita. 

Ela esclareceu, ainda, o que o filho já sabia com autonomia naquele período.  

                                                 
134 Entrevista concedida por César em 22/01/2015. 
135 César e Celma nos explicaram que era a filha da responsável em tomar conta de César que o ajudava 

a realizar as tarefas 
136 Entrevista concedida por Celma em 17/09/2014.  
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Durante essa entrevista, a mãe de César também explanou a necessidade da 

escola “puxar” mais pelo filho, ou seja, estar mais próxima do processo de 

aprendizagem, reconhecendo, de certo modo, a função primeira da escola, que não 

pode ficar a cargo da família, conforme Meirieu (1998). Inferimos que Celma pudesse 

estar evidenciando uma lacuna da escola, que demandou dela uma preocupação com o 

filho e, consequentemente, um investimento ou esforço no referido reforço escolar.  

A entrada na casa de César tornou visível um lugar simples, inserido em um 

beco de uma vila de casas, permeado por materiais escritos e alguns aparelhos como: 

televisão, computador, tablete, impressora, videogame, responsáveis por eventos de 

letramento que, direta ou indiretamente, contribuíam para o desenvolvimento de 

aprendizados que envolviam o sistema de escrita.  

 

Fotografia 53 – Sala da casa de César 

 

Fonte: a autora 

 

 

A sala da casa, conforme a fotografia acima, já caracterizava o ambiente letrado 

em que vivia César. A televisão contava com canais por assinatura, que Celma dividia 

com outros vizinhos. Ela afirmou que alguns aparelhos e benefícios eram obtidos por  
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causa do filho, visto que preferia que ele não saísse de casa devido à violência e 

drogas presentes na vila em que moravam137. Fato que nos mostrou o esforço de 

Celma em busca do bem-estar do filho. O referido esforço de Celma contribuía, mesmo 

que indiretamente, para o processo de alfabetização de César, que, imerso naquele 

ambiente, participava de importantes eventos de letramento. Destacamos, num primeiro 

momento, o uso do tablet e do computador, que eram facilmente manuseados por ele e 

o envolvia num contexto em que as palavras permeavam a tela do aparelho. 

 

Priscila: O que tu mais gosta de fazer no computador? 
César: assistir e jogar. 
P.: E como é que tu acha o que tu quer? 
C.: Eu leio os jogos que eu quero e digito qualquer jogo. 
P.: Você sabe digitar o nome dos jogos? 
C.:Friv. Homem aranha. Homem aranha. 
[...] 
C.: Aí eu digito na hora e encontro qualquer jogo do Friv (informação verbal)138. 

 

César deixou claro como encontrava o que queria no tablet, por intermédio de 

nomes que já compunham o seu repertório. A familiaridade com essas palavras se 

potencializava pelo uso desse aparelho, que o permitia realizar buscas nesse universo 

que ele afirmava gostar. Lembramos das cenas de aula em que nomes como esses 

foram expostos ou mesmo soletrados por ele. Sobre isso, Celma dizia: 

 

Celma: Ele já digita tudo. É celular, é tudo, minha filha. Num tem pra onde não.  
[...] 
Priscila (P.): O que tu gosta de ver nesse tablet? Que isso que tu entrou? 
César (C.): É o Google. 
P.: Ah, é? E tu vai procurar o que agora? 
C.: Um filme. 
P.: Hum. 
Celma: Olha aí, eu nem sabia disso. Tás vendo? 
[...] 
P.: E cadê o filme que tu vai procurar? 
C.: Olha aí, DragonBall Z. (informação verbal)139. 

 
 
 
 

                                                 
137 A vila, como já apresentamos anteriormente, de acordo com os dados do Projeto Político Pedagógico 

da escola, apresentava “crescente violência e desestrutura social, inclusive ocorrência de consumo e 
venda de drogas.  

138 Entrevista concedida por César em 17/09/2014.  
139 Entrevista concedida por Celma e César em 17/09/2014. 
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Fotografia 54 – César manuseando o tablet 

 

Fonte: a autora 

 

Durante uma das entrevistas em sua casa, César pegou o tablet para mostrar 

como fazia uso desse aparelho, a fim de procurar um filme, conforme ele mesmo disse. 

Vimos que ele não lia e não precisava escrever, necessariamente, porque as suas 

opções favoritas já apareciam no link de busca e ele também contava com o auxílio das 

imagens, identificando facilmente o que procurava. No entanto, mesmo não lendo, 

César vivenciava momentos em que o escrito se fazia presente, agindo ativamente. 

Celma nos disse ainda que ele encontra vídeos de seu interesse e, as vezes, fazia 

busca das músicas de um padre, em resposta à sua solicitação. Notamos que César já 

ajudava sua mãe, que nos revelou sua limitação quanto à leitura.  

Os DVDs presentes na estante da sala, que pertenciam a César e ao seu pai, 

também compreendiam os eventos de letramento daquele ambiente familiar. Celma nos 

informou que haviam duas caixas de DVD e os da estante estavam neste local porque 

ele costumava assistir ou jogar (alguns desses DVDs eram jogos de videogame). 

 

Priscila.: Cadê teus dvds? Tá onde? 
César.: Olha aí, oh. E aqui, oh. Homem aranha. 
P.: Cadê? Onde tá escrito homem aranha? Hum. E esse é o que? 
C.:DragonBall Z. 
[...] 
P.: E qual o que tu gosta mais deles? 
C.: Flash, Transformers e DragonBall Z. 
P.:Oxente, isso tudinho? 
C.: Esse daqui é Transformers. 
P.: Onde é que tem transformers escrito 
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C.: Aqui, oh: Trans-for-mers. 
P.: Hum. 
C.: Esse daqui é de luta que é meu e do meu pai. Esse daqui é meu de Metal 
Jugue, do Ben 10 e outro homem aranha. 
[...] 
Celma: Fora essa caixa. Tu tás por fora, e é por que eu organizo, minha filha 
(informação verbal)140. 

 
Fotografia 55 – Jogos mencionados por César  

 
Fonte: a autora 

 

Fotografia 56 – Outros jogos expostos por César  

 

 

Fonte: a autora 

                                                 
140 Entrevista concedida por César e Celma em 17/09/2014. 
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Mais uma vez notamos a familiaridade de César diante de materiais que faziam 

parte do seu interesse. César facilmente apontava os DVDs que gostava, localizando 

seu nome e como fez ao ser solicitado a identificar “Transformers”. Ele apresentava 

autonomia, demonstrando que se tratava de um evento rotineiro, que o envolvia em 

ações de leitura.  

O interesse de César por esse universo de personagens fez ele aprender 

algumas palavras, mesmo não apropriado do sistema de escrita. Retomamos situações 

de aula explanadas anteriormente, em que ele expunha palavras desse repertório, bem 

como, quando o solicitamos a escrever o que sabia. Desse modo, ele fazia significativas 

reflexões sobre o sistema e que poderiam ter sido potencializadas pela escola, caso 

esta tivesse o conhecimento de aspectos que pertenciam ao mundo cotidiano de César. 

Momentos como esse faziam sentido para César, dando significado aos eventos 

de letramento vivenciados em casa. A ausência de sentido atribuída pelo mesmo às 

diferentes atividades da escola foram observadas ao longo do processo, lembrando, 

portanto, as palavras de Meirieu (1998) ao afirmar que muitas vezes a falta de sentido 

causa a resistência na realização das atividades. Ficou evidente, sobretudo, que esses 

eventos vivenciados em casa chegavam à escola e buscavam estabelecer uma relação, 

ou seja, os conhecimentos que se construíam nesse ambiente eram levados, por César, 

para escola e podiam possibilitar significativas reflexões acerca da leitura e da escrita. 

Livros e revistas também pertenciam ao seu ambiente familiar, que, além dos 

livros didáticos da escola, inclusive, de anos anteriores, tinha livros de literatura infantil 

e cadernos dos outros anos. Contudo, muitos desses livros ficavam guardados e sem o 

uso efetivo. César explicou que apenas o pai lia para ele, mas Celma complementou ao 

afirmar que esses momentos de leitura também ocorriam no reforço que César 

frequentava no turno da tarde, enquanto ela trabalhava. 

Salientamos que não tivemos a possibilidade de ter acesso a todos esses 

materiais, mas, na última visita, pudemos ver alguns desses guardados, entre eles, os 

que Celma havia ganhado da escola em que trabalhava e os dois livros que César mais 

gostava: 

 

 



236 

 

Priscila: Qual a história que tu mais gosta de ler? 
César: Rei leão e patinho feio (informação verbal)141.  
Celma: É ganhou esses. Ganhou mais na escola. Tem gibi aí que ele nunca ler. 
Tem uns livrinhos que a mulher deu, desse tamaninho, num quer ler. Num quer ler. 
A vó deu uma Bíblia pra ele. 
Priscila (P.): Cadê esses livros que tu ganhou? 
[...] 
César (C.): O pato feio e o rei leão. 
P.: Quem te deu? 
C.: A mulher...que mamãe falou agora qual é. 
Celma: É uma cliente minha. 
[...] 
Foi do filho dela. Ela pegou e deu [...]. Parece que já escreveu no livro. 
P.:Essa história é tão antiga do rei leão. 
C.: Rei leão é só uma lenda, tia. 
P.: E o que é uma lenda? 
C.: Lenda é uma estória antiga (informação verbal)142. 

 
 
 

Fotografia 57– Livros citados por César 

Fonte: a autora 

 

 
 
 
 
 
 

  
                                                 
141 Entrevista concedida por Celma em 17/09/2014. 
142 Entrevista concedida por Celma em 22/01/2015. 
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Fotografia 58 – Livros que Celma havia ganho 

 

Fonte: a autora 

 

As entrevistas expostas acima nos revelaram os principais materiais escritos 

pertencentes à casa de César. Embora Celma tenha falado da presença de outros, 

notamos que os livros do rei leão e do patinho feio eram, de fato, utilizados. Dado 

confirmado por terem sido citados mais de uma vez em duas entrevistas, o que nos 

indica a relação mais próxima de César com esses livros. Ele tentou nos explicar o 

gênero da história “rei leão”, lançando mão de conhecimentos mais complexos, 

referindo-se à lenda. Identificamos segurança e autonomia em César ao expor seus 

conhecimentos. 

Os outros livros que Celma ganhou se juntaram aos existentes, compondo o 

acervo de livros de César, que, mesmo não sendo usados com frequência, pertenciam 

àquele lugar e podiam ser acessados a qualquer momento. Notamos que Celma 

considerou importante receber a doação dos livros, porque tratavam-se de materiais 

que poderiam ajudar o filho. É importante frisar o papel do livro didático que, nessa 

casa, se fez bastante presente, caracterizando-se como um material de leitura. 

Entre os diversos livros apresentados por César e sua mãe, destacamos ainda, 

um livro recebido na escola, durante o 2º ano, pertencente ao projeto “Nas Ondas da 

Leitura”: 
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Fotografia 59 – Livro encontrado na casa de César,  
“Vaga- vaga, vagalume” 

 
Fonte: a autora 

 

O livro “Vaga-vaga, Vagalume”, de Walkiria Kaminski, havia sido trabalhado na 

escola e a sua presença na casa de César nos indicou como a escola adentrava aquele 

espaço, podendo compor práticas de leitura para além das pedagógicas.  

A bíblia também foi referendada por Celma e visualizada em sua sala. Contudo, 

ela afirmou que César não a lia e que eles costumavam ir à Igreja Batista, mas não com 

frequência. Chamou-nos atenção, ainda, que, mesmo afirmando não “ler muito”, Celma 

nos disse que lia a bíblia e nos revelou que possuía a assinatura da revista Cláudia, 

mais um material escrito que permeava sua casa. Afirmou que também vendia revista 

Avon e natura, materiais que podiam, esporadicamente, se fazer presente no ambiente 

de César, além de revistas de vendas como “Hermes”: 
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Fotografia 60 – Revista identificada na sala da casa de César  

 
Fonte: a autora 

 

Acreditamos que essa familiaridade de César com os referidos materiais escritos, 

favoreciam a sua relação com a leitura e a escrita, e o incitavam a aprender as 

particularidades do sistema de escrita alfabética.  

César também nos apresentou os produtos que usava, em que seus nomes e 

marcas pertenciam aos escritos que permeiam o seu universo: 

 

Priscila (P.): Ah, eu tô vendo aqui que tem um monte de coisa, César. O que é 
isso aqui que tem na escada? 
César (C.): Isso daí é coisa da minha mãe e meu. 
P.: E o que tem teu aí? 
C.: Perfume [...] 
P.: Qual é o teu perfume? Deixa eu ver. 
[...] 
C.: Carros Monster. 
[...] 
P.: Esse é o que? 
C.: Gel. 
P.: E é gel de que? De que marca? 
C.: De aviões. 
P.: Hum.  
C.: Avon. 
P.: Onde é que tem aviões aí? Lêpra mim. 
C.: Aviões. 
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P.: E onde tem avon? 
C.: Atrás, oh (informação verbal)143. 

 

Fotografia 61 – Produtos citados por César Fotografia 62 – Produtos citados por César 

 

 
Fonte: a autora     Fonte: a autora 

 

O perfume e o gel citados por César, mais uma vez nos revelaram o interesse 

dele por personagens e desenhos, bem como, a leitura que realizava, tendo em vista os 

objetos do seu interesse. Ele ainda nos mostrou os biscoitos que gosta, salientando a 

marca de um deles. Tanto esses produtos, quanto os DVDs e as ações realizadas no 

tablet, ratificam vivências significativas de letramento. A recorrência dessas palavras 

nas práticas cotidianas de César, somadas às reflexões acerca do SEA, que passaram 

a ser mais efetivamente trabalhadas com a professora Elisa, também ajudaram no 

processo de alfabetização. 

Registros como esses, que compõem os espaços urbanos, como esclarece 

Chartier, Clesse e Hébrard (1996, p. 25), tornam a vida cotidiana “[...] cheia de ocasiões 

propicias a estimular a curiosidade dos futuros pequenos leitores; [...]”. Nesse sentido, 

Celma já havia se referido à importância de o filho saber identificar nomes importantes 

para o exercício da autonomia na sociedade, como pegar um ônibus. Segundo ela, o 

filho pegava o transporte para ir à casa da avó e para a igreja. O nome do ônibus já 

havia sido registrado por César em outra entrevista, exposta em seção anterior. 

                                                 
143 Entrevista concedida por César em 17/09/2014. 
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Afirmou, ainda, que o filho conseguia ler produtos que comprava e identificar os preços, 

e salientou: “Tem vez que ele diz que eu não sei, aí ele vai e ler.” 

César estabelecia relações significativas com os diversos registros que 

compunham seu universo de convívio, e sua mãe, de certo modo, empreendia ações 

que o ajudavam indiretamente na leitura da escrita. 

A cultura escrita também pôde ser evidenciada pela presença do calendário, que 

para Lahire (2004b) caracterizava uma organização doméstica. Identificamos esse 

gênero textual nas visitas de 2014 e 2015, em que um novo calendário indicava o novo 

ano.  

 

Fotografia 63 – Calendário do ano 2014 

 

Fonte: a autora 

 
Fotografia 64 – Calendário do ano 2015 

 

Fonte: a autora 
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Priscila (P.):Quê que tem aqui Carlos nessas paredes aqui? 
[...]  
César (C.): Isso daqui? 
P.: É. 
C.: Isso é da Ferreira Costa. 
P.: Sim. Mas o que é isso aqui? 
C.: Calendário. 
P.: E serve pra que o calendário? 
C.:Pra ver qual o mês, qual o dia. 
P.: E qual o dia de hoje? Tu sabe dizer pra mim? Diz aí pra mim. 
C.: Dia 22, é claro. 
P.: De que? 
C.: De janeiro. 
P.: E o ano? 
C.: 2015 (informação verbal)144. 

 

De acordo com a entrevista supracitada, vimos que César, além de identificar o 

nome da loja, mostrou compreender a funcionalidade do referido gênero, dizendo com 

clareza a data em questão. Percebemos, então, que o calendário exerce seu papel 

naquele espaço. A exposição da data costumava ser uma atividade rotineira da sala de 

aula, mas nem sempre com o apoio do calendário.  

As conversas estabelecidas com Celma, bem como, as observações que 

realizamos em sua casa, nos revelaram uma mãe atenta, que procurava variadas 

possibilidades em ajudar o filho. Os atropelos da escola também foram expostos por 

Celma, que se queixou das constantes trocas de professor ao longo do ano em que 

Cesar estudou o 1º ano. Mas, reconheceu os avanços na sua aprendizagem, dando 

ênfase à professora Elisa, com quem ela afirmou conversar sempre, e ao reforço que 

pagava.  

 

Foi legal. Ele aprendeu muito bem com Elisa. 
[...] 
Foi ela, visse. Foi mais essa assim, quando ela entrou na sala. Ela ajudou muito 
ele. Elas duas [...] tem reforço também, né? (informação verbal)145. 

 

Celma expressou como percebeu a mudança efetivada com a chegada de Elisa, 

chamando atenção também para a contribuição da estagiária que auxiliava a 

professora. Ela também expressou as mudanças no modo de exercer a autoridade 

                                                 
144 Entrevista concedida por César em 22/01/2015.  
145 Entrevista concedida por Celma em 22/01/2015. 
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quando mandava o filho estudar, seguindo as dicas de Elisa, que afirmou ter 

conversado com Celma a esse respeito.  

Contudo, notamos que as ações de Celma frente às aprendizagens de César 

não se resumiam ao seu jeito autoritário em solicitar a realização das tarefas, conforme 

expressou Elisa. Na verdade, Celma contribuía de modos singulares, fazendo esforços 

ao pagar um reforço para que César pudesse realizar as tarefas, cobrando a realização 

das atividades, dispondo de materiais que, sem fins escolares, ajudavam César no 

desenvolvimento das aprendizagens da leitura e escrita. Entretanto, nenhum dessas 

contribuições foram referendadas pela escola, que se limitou a expor as problemáticas 

do aluno. 

A construção do retrato de César evidenciou que muitas aprendizagens de César 

não foram consideradas pela escola, que o deixou por muito tempo sem o devido 

acompanhamento, negando esse conhecimento que se constituía nas suas relações 

diárias em outros espaços.  

A análise das visitas à casa nos levou a compreender a forte presença de 

materiais escritos e eventos de letramento vivenciados por ele. O universo de interesse 

de César o levava a significativos momentos em que a leitura se fazia presente. De 

forma indireta, Celma o ajudava no processo de alfabetização, possibilitando o contato 

permanente com o escrito, seja no tablet ou nos livros que se encontravam na casa.  

O longo tempo sem o devido acompanhamento escolar foram revistos pela 

professora Elisa, que somou esforços e, junto às investidas do reforço e das interações 

vivenciadas em casa, ajudou César a avançar em suas hipóteses de escrita e concluir o 

ano alfabetizado.  
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9 “E EU LÁ SEI LER!” – GILSON 

 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva 
E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva 
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel 
Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu (TOQUINHO, 1987). 

 

Gilson, sua mãe Lívia, o seu pai e a irmã mais nova moravam com a avó paterna 

em um apartamento localizado em um bairro um pouco distante da escola. Situação 

que, visivelmente, não deixava Lívia à vontade, como explanou durante os diálogos 

estabelecidos na residência. Talvez por isso nossas conversas se dessem na varanda. 

Nascida no Mato Grosso e sem familiares em Recife, Lívia possuía o ensino 

médio completo, o curso técnico de contabilidade, que, segundo ela, fez por fazer e não 

trabalhava. Durante nossos diálogos se mostrou bastante tímida e solícita, 

demonstrando grande desejo em conversar e expor questões que a incomodavam, 

pois, afirmava sentir essa necessidade. Nesse sentido, além das conversas que nos 

permitiram tecer reflexões sobre Gilson, também ouvimos bastante Lívia e os desabafos 

que ela fez, sentindo-se à vontade diante do contexto. Realizamos quatro visitas à sua 

casa, sempre de acordo com o agendamento prévio, tendo em vista a sua 

disponibilidade, que, apesar de não trabalhar fora, tinha afazeres domésticos que 

demandavam parte do seu tempo, sem contar as idas à escola para levar e buscar os 

filhos.  

Gilson estudava na escola em que realizamos a pesquisa desde a educação 

infantil, o que tornava aquele espaço familiar. No início da pesquisa apresentava 

dificuldades em compreender o sistema de escrita, que se prolongou por algum tempo. 

Assim, no decorrer desse capítulo, pretendemos apresentar Gilson de forma particular, 

dando ênfase aos aspectos singulares que o constituem. Inicialmente, apresentaremos 

análises das aulas observadas no 1º e 2º ano, buscando entender os investimentos 

escolares dados à Gilson. Em seguida, buscaremos apresentar as particularidades 

familiares, a fim de compreender as contribuições desse outro lugar no processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita.  
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9.1 GILSON, A ESCOLA E A ALFABETIZAÇÃO: limitações no processo 

 

O cotidiano da sala de aula em que Gilson e sua turma estudavam desde o 1º 

ano foi contemplado por momentos diversos de aprendizagens, conflitos, dispersão, 

etc. Momentos que nos possibilitaram entender o coletivo e aquilo que era particular à 

Gilson, isto é, como ele agia diante dessas situações que permeavam o seu cotidiano 

naquele ambiente.  

Gilson era um aluno bastante agitado, sempre estava mantendo diálogo com 

algum colega ou envolvido em alguma situação conflituosa. Interagia com os conteúdos 

trabalhados quando pertenciam ao seu universo de interesse, do contrário, geralmente 

se desconectava da aula e, muitas vezes, se negava a realizar o solicitado pela 

professora. O que vimos, no entanto, é que muitas das professoras que passaram por 

sua turma não deram a devida atenção às dificuldades da criança, contribuindo, de 

certo modo, para o longo tempo de permanência com as mesmas dificuldades. 

Alguns episódios de aulas nos revelaram momentos significativos para entender 

o seu processo de aprendizagem e como a escola, e mais precisamente, as 

professoras contribuíram para os avanços, ou mesmo, para a permanência das 

dificuldades. Desse modo, traremos cenas vivenciadas com as professoras Rute, 

Verônica e Tina (1º ano), Júlia e Elisa (2º ano), bem como, partes de entrevistas 

realizadas com Gilson, as professoras e direção, no intuito de constituir a primeira parte 

do retrato dele, com vistas na aprendizagem da leitura e da escrita.  

No início da pesquisa, segundo semestre de 2013, quando se encontrava no 1º 

ano, Gilson apresentava-se no nível inicial de aprendizagem da leitura e da escrita e, 

conforme os registros de Rute, conseguia apenas escrever poucas palavras, mas não 

lia. Ao longo das nossas observações podemos confirmar essas dificuldades.  

O afastamento de Rute, pouco tempo depois do início da coleta de dados, 

acarretou um semestre de constantes mudanças e modos diversos de ensinar a leitura 

e a escrita, que nem sempre chamavam a atenção de Gilson, que, algumas vezes, 

explanava que não sabia ler, a fim de evitar, ao que nos pareceu, realizar determinadas 

atividades propostas em sala de aula ou se expor diante dos colegas, como ocorreu 

numa das aulas de Verônica: 
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Verônica distribuiu uma cartela para cada aluno, referente ao bingo que iria 
propor. Ela solicitou que eles preenchessem com nove palavras do quadro 
(escolha individual). As palavras eram referentes à atividade anterior, parlenda 
‘Hoje é domingo’. Os alunos levaram um tempo para escrever e ficaram 
bastante dispersos, conversando e brincando na sala.  
A professora deu início ao bingo, a turma ficou bem agitada. Alguns alunos não 
concluíram o preenchimento da cartela, [...]. Outros alunos acharam que deviam 
a apagar as palavras e escrever as sorteadas. Ou seja, nem todos 
compreenderam a brincadeira. Expliquei para alguns alunos e falei para 
Verônica sobre o não entendimento de alguns alunos. Ela, então, explicou 
brevemente e continuou o bingo. Cada palavra era tirada por um aluno, que era 
solicitado a realizar a leitura. Gilson puxou uma palavra e disse ‘eu não sei ler’. 
Verônica o ajudou perguntando as letras. [...] (informação verbal)146. 

 

A referida cena revelou um movimento de Verônica para mobilizar as crianças, 

tendo em vista as suas percepções sobre a turma. Apesar da proposta buscar 

possibilitar o registro de palavras e a reflexão destas, a atividade não foi compreendida. 

Gilson não tentou realizar a leitura e logo expôs que não sabia ler. Contudo, a ajuda 

dada pela professora para que ele pudesse participar foi algo positivo, mas, como a 

atividade não gerou o envolvimento da turma, a reflexão não foi ampliada e logo a 

professora passou para uma outra atividade.  

Embora estivesse na hipótese inicial de escrita, Gilson participava das aulas que 

envolviam temáticas que chamavam sua atenção, ele costumava responder oralmente 

questionamentos lançados pelas professoras e expor o que pensava. Porém, se 

dispersava facilmente diante de algumas tarefas, principalmente quando a realização 

deveria ser individual e envolvia a escrita, formação de palavras ou leitura: 

 

Verônica registrou a rotina e realizou a leitura do livro ‘O casamento do rato com 
a filha do besouro’, livro do acervo do PNLD obras complementares. Em 
seguida, entregou o alfabeto móvel e solicitou aos alunos que formassem 
nomes que apareciam no livro. Ela colocou um por um no quadro: 

Aranha --------  _________ (As crianças deveriam montar a palavra Aranhal) 

Besouro -------- _____________ 

Rato ---------- _______________ 

Abelha ------- _______________ 

Mosquito ------ _____________ 

A turma se agitou bastante, demonstrando empolgação com a atividade. 
Concluída a formação das palavras. Verônica entregou o caderno de classe e 
registrou uma atividade: 

                                                 
146 Informação registrada no diário de campo, em 02/09/2013. 
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O casamento do rato com a filha do besouro. 

Abelhal_ _ _ _ _ _   (eles deveriam responder abelha) ‘no abelhal estão?’ 

Ratal_ _ _ _ 

Cachorral_ _ _ _ _ _ _ _ 

Verônica usou os dois tipos de letra, dividindo o quadro.   

[...]. 

Merenda/ Recreio 

Após o recreio, a professora deu continuidade a tarefa, realizando com a turma. 

Gilson e outros colegas fizeram a atividade lentamente, pois estavam bastante 
desatentos (informação verbal)147. 

 

Na referida cena, notamos que Gilson não se envolveu na atividade que 

demandava dele uma realização individual, de escrita e cópia de tarefa. A dinâmica da 

aula, com a realização de tarefa envolvendo o alfabeto móvel e partindo da leitura de 

um livro literário foi bastante significativa, se considerarmos a perspectiva do alfabetizar 

letrando. Mas, a dispersão de Gilson talvez se desse por não compreender bem a 

tarefa e pela ausência de um acompanhamento mais próximo, que o levasse a pensar 

no que deveria fazer. Muitas outras ocasiões que buscaram essa participação individual 

com atividades no quadro, geraram a mesma dispersão e, em muitas delas, Gilson não 

concluía o solicitado.  

 

9h30 – Após o recreio Rute refletiu oralmente sobre os dias da semana, meses 
e logo passou uma atividade de classe, fazendo um registro no quadro, e deu 
um tempo para que a turma pudesse copiar. Os alunos sentiram bastante 
dificuldade, mesmo com as explicações da professora, que voltou a explicar 
quantos dias tem uma semana, os meses do ano. Após algum tempo, Rute 
respondeu a atividade e os alunos ficaram copiando (todos se dispersaram 
bastante). 
 
(No quadro) 
Escola Municipal  
Recife, 30 de outubro de 2013 
Aluno: ____________________________ 
Professora:  
x 
Tarefa de classe 
x 
1º) Responda 
O 1º dia da semana é ________________________ 
O mês que nós estamos é _____________________ 
Quantos dias tem a semana ___________________ 

                                                 
147 Informação registrada no diário de campo, em 26/09/2013. 
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O 4º dia da semana é ________________________ 
Escreva o nome dos dias da semana ____________ 
O décimo mês do ano é ______________________ 
 
Rute escreveu os meses do ano e pediu aos alunos que registrassem também. 
Às 11h20 ela apagou o quadro. 
[...] 
- Gilson e César não concluíram a atividade, ambos estavam copiando a letra 
‘a’ da atividade, quando Rute apagou o quadro (informação verbal)148. 

 

Nas poucas aulas que observamos de Rute, tanto no começo da pesquisa, 

quando nos poucos dias que ficou após o retorno da licença até a aposentadoria, vimos 

aulas que nem sempre possibilitava a participação e interesse dos alunos.  No referido 

recorte de aula, percebemos que a explicação de Rute não foi satisfatória e, apesar de 

repetido, as dúvidas se mantiveram. Contudo, ela prosseguiu com a tarefa, que, por 

compreender uma atividade de cópia do quadro, tomou boa parte da aula até que as 

crianças copiassem. Na verdade, o tempo foi estabelecido por Rute, que decidiu apagar 

sem preocupar-se com os que não escreveram. Tal fato nos leva a pensar que a 

professora deixou passar um momento importante de aprendizagem e Gilson pareceu 

não ser notado no contexto da sala de aula. 

A não realização da tarefa caracterizou certo desinteresse da criança pela 

atividade, mas também, se evidenciou o desinteresse de Rute, que não dispensou 

atenção à particularidade que se desdobrou na sala e não investiu na consolidação da 

aprendizagem. Desse modo, fazer ou não a atividade em nada alterou a aula, Gilson 

não foi o protagonista desse momento de ensino e aprendizagem. Situações como essa 

ocorreram em outras aulas, como se a escola deixasse a cargo do próprio Gilson o 

desenvolvimento da aprendizagem. Lembremos Meirieu (1998) quando explana a 

necessidade da intervenção docente adequada diante de atitudes como a de Gilson, 

visto que não basta repetir a explicação, por exemplo, é pertinente rever a prática, 

“experimentar outra coisa”, conforme expressa o autor.  

É relevante ressaltar que atividades que demandam cópia são relevantes quando 

produzem sentido e são realizadas de modo a complementar determinado estudo, e 

não quando se tornam parte de uma rotina mecânica e acabam tornando o estudo 

meramente secundário, em prol do cumprimento de uma tarefa muitas vezes não 

                                                 
148 Informação registrada no diário de campo, em30/10/2013.  
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compreendida. Entretanto, a peculiaridade do 1º ano, permeada pelas diversas 

alterações docentes, fez Gilson repetir as mesmas atitudes diante das tarefas, 

mantendo constantes conversas que o dispersavam e tornavam o estudo secundário, 

realizado apenas para cumprir um dever escolar. Presenciamos momentos de 

dispersão quando a tarefa exigia a realização de uma cópia do quadro ou de algo que 

ele não sabia, como escrever ou ler. A falta de conhecimento docente a respeito de 

Gilson contribuiu para a extensão de momentos não produtivos para ele. 

 

Elza ditou as palavras dando ênfase às sílabas, chamando atenção da turma. 
Em seguida, fez a correção chamando alguns alunos para registrarem as 
palavras. Quando algum errava, ela chamava outro aluno. Ela chamou Gilson, 
que não conseguiu escrever ‘Lua’. Arthur escreveu a palavra (informação 
verbal)149. 

 

A cena acima chamou-nos atenção pela ausência de tentativa de Gilson e a 

aceitação da professora, que não o ajudou na reflexão para escrever. Pensamos que o 

receio de errar já fazia com que ele se negasse a realizar o registro. Em uma das aulas 

em que estivemos presentes, durante o 1º ano, Gilson nos esclareceu que já conseguia 

lê um pouco, mas sentia vergonha. Contudo, se mostrava atento a situações de leitura 

e intervia oralmente de maneira compreensiva, demonstrando entendimento acerca do 

assunto lido.  

 

Terminada a chamada, Tina fez a correção coletiva, perguntando a alguns 
alunos a resposta e fazendo o registro no quadro. Contudo, a desorganização 
continuou e Tina precisou trocar Eliel de lugar e o colocou para fazer a tarefa. 
Em seguida, ela pegou um livro do acervo (cesta de livros que fica na sala), leu 
e interagiu com o grupo (a turma ficou mais calma e participativa). Quando 
concluiu a leitura, ela pediu que alguns alunos recontassem com suas palavras. 
Participaram Alanna e Gilson (informação verbal)150. 

 

Tina, a professora que assumiu a turma no mês de novembro, terminando o ano 

letivo com as crianças, se mostrou mais atenta à heterogeneidade do grupo, buscando 

criar táticas que envolvessem os alunos com maiores dificuldades na aprendizagem da 

leitura e da escrita.  

                                                 
149 Informação registrada no diário de campo, em 07/11/2013. 
150 Informação registrada no diário de campo, em 11/12/2013. 
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A atividade proposta por Tina na cena acima, evidenciou o envolvimento de 

Gilson diante de um significativo momento de leitura, em que ele foi um dos poucos a 

participar da atividade de reconto oral, expondo a atenção dada à história lida.  

Atividades como essa poderiam ser desdobradas e contribuir para o 

desenvolvimento do aprendizado da leitura e da escrita, visto que Gilson apresentava 

facilidade em interagir com os textos lidos e expor suas percepções. Isto é, partir dos 

conhecimentos latentes o ajudaria a evoluir na apropriação do SEA, afinal, ele 

participava de práticas letradas com capacidade de compreensão de textos, 

conhecimento importante no processo de alfabetização em que se encontrava. Nessa 

perspectiva, Morais (2012, p. 174) expressa: 

 

Daí que não podemos deixar o tempo no ciclo ou etapa inicial de alfabetização 
‘ir passando’, sem que estejamos monitorando o que cada aluno está 
alcançando, em termos de progresso, e identificando com mais precisão onde 
vamos intervir, para que construa os conhecimentos ainda não consolidados. 

 

Gilson, portanto, tinha conhecimentos relevantes e compreendia o explanado 

quando apresentava interesse em interagir com o conteúdo trabalhado em sala de aula, 

mas o monitoramento explanado por Morais (2012) não ocorreu e as persistentes 

dispersões durante a aula reafirmaram a nossa análise frente aos dados que se 

delineavam ao longo das observações. Acreditamos que a falta de atenção frente às 

dificuldades de Gilson limitou sua evolução e o fez criar modos de sobrevivência na 

sala de aula, a fim de se manter inserido naquele contexto, conforme expressa. Na 

busca do cumprimento do seu ofício de aluno, presenciamos Gilson solicitar que um 

colega realizasse parte de sua tarefa, uma tática que nos revelou o seu interesse em se 

manter presente no cotidiano escolar.  

O 1º ano do ciclo de alfabetização se encerrou sem grandes avanços no que 

concerne a apropriação do SEA. Gilson iniciou o 2º ano com as mesmas dificuldades na 

escrita e apresentando as mesmas estratégias de sobrevivência que o acompanharam 

no ano anterior. A professora Júlia, por sua vez, não adotou uma rotina inovadora e 

acabou por consolidar aspectos que pouco contribuíam para reais avanços na hipótese 

de escrita, potencializando as táticas de fuga e as tentativas de inserção de Gilson. 



251 

 

Nessa temporada de aulas com Júlia, Gilson se mostrou mais disperso e 

envolvido em constantes conflitos com alguns colegas da sala, comprometendo seu 

foco nas atividades e gerando, por vezes, a não realização de tarefas.  Foram várias as 

aulas em que ele não participou de forma efetiva e a professora, por sua vez, não agiu 

na perspectiva de ajudá-lo. Afinal, como diz Meirieu (1998), é necessário rever as 

estratégias quando o desinteresse se consolida cotidianamente.  

 

Júlia deu continuidade à tarefa, corrigindo as questões 2 e 3 do livro de 
geografia. Ela deu ênfase à questão: ‘O que é preciso para conviver bem com 
as pessoas?’ E disse que era muito bom para a turma saber isso. Perguntou 
também se as pessoas são as mesmas na escola e em casa.  
[...] 
 
- Gilson também não realizou a atividade. 
 
Em seguida, Júlia fez a leitura do texto que se seguiu ‘A escolha do nome de 
Kaxi’. Ela leu o comando e o texto, e perguntou diante da leitura o que era 
‘Pajé’. Kauany, respondeu aos questionamentos, apesar da indisciplina. Durante 
a aula, alguns alunos participavam, mas a maioria se mostrava desatento.  
Após realizar a leitura, a professora solicitou que eles perguntassem, em casa, 
a história de seus nomes. [...] 
Gilson disse que seu nome é esse, porque sua mãe quando estava grávida, 
encontrou um homem que disse que seu nome seria esse. As crianças riram da 
sua história, fazendo-o chorar. Júlia reclamou com a turma e amenizou a 
situação.  
[...] 
Em seguida, Júlia encerrou a atividade de geografia e registrou uma atividade 
no quadro: 
 
  Fotografia 65 – Atividade no quadro 

 
  Fonte: a autora 
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9h15 – merenda 
9h30 – recreio 
 
Terminado o recreio, às 10h, a turma retornou à sala e deu continuidade à cópia 
da tarefa registrada no quadro, como esclarece a imagem acima.  
Durante esse momento de cópia, várias brigas aconteceram. Kauany, Gilson e 
Maria discutiram e a sala ficou completamente barulhenta e desorganizada. 
Poucos alunos copiavam a tarefa com atenção. A professora demora intervir 
diante da bagunça e confusões entre os alunos.  
[...] 
 
Às 10h30 Júlia conseguiu realizar a correção. Após concluir a correção, muitos 
alunos ainda estavam copiando ou registrando a resposta. Enquanto a correção 
acontecia, a bagunça continuou e só alguns alunos prestaram atenção.  
 
- Gilson não se mostrou atento, copiava as questões, ainda depois da correção. 
 
Pedi para ver os cadernos [...]. Quando Gilson me mostrou o caderno, perguntei 
a ele se ele quer aprender a ler e escrever. Ele me disse que sim, que já 
escreve, mas não lê. Gilson me explicou que a sua avó iria ensiná-lo. Falou 
ainda sobre um menino de 6 anos, que agora está com 7 e já sabe lê 
(informação verbal)151. 

 

As cenas que compõem o recorte denotam que a aula gerou pouco significado 

para Gilson. Notamos pouca participação do mesmo. A atividade de geografia, que 

deveria ser realizada no caderno à medida que Júlia fazia coletivamente com a turma, 

não foi feita por ele, que apenas se mostrou atento quando Júlia solicitou a pesquisa 

sobre a história do nome. Como percebido em outras ocasiões, Gilson costumava 

participar expondo suas opiniões e dando explicações orais quando se tratava de 

assuntos que demandavam o seu interesse, mas a sequência da aula novamente o 

dispersou, se envolveu em conflito e ficou desatento durante o tempo em que deveria 

realizar a cópia da atividade do quadro. Tempo longo e sem intervenção docente.  

A realização de cópias de tarefas, quando tomam muito tempo da aula, causam 

distração e desinteresse, talvez por isso, Gilson ainda realizava a cópia quando Júlia se 

propôs a corrigir as questões. Ressaltamos aqui, no entanto, que a aula seguiu um 

fluxo contínuo, independente da participação de algumas crianças, ou seja, Júlia 

prosseguiu a aula, dando continuidade ao que o livro trazia, sem se ater a 

especificidade de Gilson, que não participou efetivamente da aula. 

 

                                                 
151 Informação registrada no diário de campo, em 25/02/2014. 
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Chamou-nos atenção a tarefa registrada no quadro, que não se relacionava ao 

que os alunos estavam refletindo até o momento. Júlia propôs uma tarefa sem 

estabelecer uma relação lógica com algo estudado no momento ou com alguma 

reflexão que poderia se iniciar. Apesar de propor uma reflexão da escrita do nome, ela 

não deu maiores explicações sobre a tarefa, que parecia cair de “paraquedas” naquele 

momento da aula. Isso pode explicar porque Gilson não se mobilizou em fazer a 

atividade, realizando a cópia apenas como cumprimento de uma solicitação escolar. 

Acreditamos que se Júlia tivesse possibilitado maior participação das crianças, se 

mostrado atenta a essa dispersão e dado as devidas explicações acerca da atividade 

proposta, Gilson poderia ter encontrado o sentido da tarefa e participado de maneira 

menos mecânica. 

Nesse sentido, é interessante frisarmos o trecho final desse dia de observação, 

em que, ao estabelecermos um diálogo com Gilson, ele nos deixou claro o seu desejo 

em aprender a ler e escrever, mas enfatizou que seria ensinado pela sua avó, não 

atribuindo esse papel à escola, talvez por desconhecer essa função, visto que até o 

momento ainda não havia se apropriado do SEA, mesmo estudando na instituição 

desde a educação infantil.  

Vale destacar o depoimento de Gilson durante uma entrevista realizada no início 

do 2º semestre de 2014: 

 

Priscila (P.): E por que tu quer aprender a ler, escrever? 
Gilson (G.): Porque eu acho legal ler. 
P.: É? E o que é que tu tem vontade de fazer, o que quando tu aprender a ler e 
escrever? 
G.: Escrever um livro. 
P.: É? Hum. Sobre o quê? 
G.:Pra não jogar lixo no chão. 
[...] 
P.:Tu gosta de ouvir história, de ler, de tentar ler alguma história? 
G.: Tento. 
P.: Qual é a que tu mais gosta? 
G.: Hum. A que eu mais gosto é do menino maluquinho. 
P.: Hum. Tu já leu?  
G.:Leeeeer não. Eu li aqui, lá em casa os meninos pegam aqui e quando eu 
vou procurar aí numtá (informação verbal)152. 

 

                                                 
152 Entrevista concedida por Gilson em 24/07/2014.  
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Gilson nos mostrou algo significativo para ele, que poderia ser realizado quando 

estivesse alfabetizado. Percebemos que ele reconhecia a funcionalidade dos 

aprendizados que ainda não dominava e, conforme presenciamos em algumas aulas, 

gostava de participar de momentos que envolviam leitura. Na entrevista acima, revelou 

que, apesar de não ler, realizava a leitura por intermédio da professora, apontando a 

história de sua preferência. O envolvimento nesses momentos de leitura pode ter 

contribuindo para o desejo em fazer um livro.  

Ao longo dos primeiros meses no 2º ano, Gilson deixou evidente o seu não 

comprometimento com a escola, também percebido pelo esquecimento do caderno e 

outros materiais, pela permanência de ações dispersivas, conversas e conflitos. 

Contudo, essa desatenção de Gilson foi potencializada pelas continuas ações de Júlia, 

que evidenciaram o desprezo dado aos aspectos particulares de cada aluno, propondo 

longas tarefas no quadro, apagadas mesmo sem a conclusão de todos, significando 

pouca atenção ao tempo de cada criança: 

 

As 8h a professora pediu que a turma pegasse a tarefa de casa de ciências e 
iniciou a correção. A atividade era sobre alimentação saudável. Júlia fez a 
correção da 1ª questão no quadro e o restante fez oralmente.  
Gilson sentou ao meu lado e disse que havia esquecido o caderno que fez a 
tarefa. Ele pegou outro caderno e copiou lentamente a lista de alimentos 
expostas no quadro. Mas, após a correção, Júlia apagou o quadro, deixando 
Gilson chateado: Por que ela apagou o quadro? (informação verbal)153. 

 

Na cena citada, apesar de não ter levado o caderno correto, apresentou 

interesse em realizar a atividade, aspecto desconsiderado mais uma vez por Júlia, que 

sequer buscou visualizar quem ainda não havia concluído a referida tarefa. O tom de 

chateação de Gilson parecia aumentar o seu desinteresse pelas aulas. Assim, a 

professora contribuiu para o afastamento dele, deixando com que as desigualdades se 

tornassem visíveis e excludentes no cotidiano da sala.  

Durante as observações Júlia nos esclareceu que sentia dificuldades em trabalhar 

com a turma, porque lançava mão dos conhecimentos construídos a partir da sua 

prática docente em escola privada, onde ensinava alunos que já estavam alfabetizados. 

Os saberes de Júlia e as experiências que tinha com crianças dessa idade, fizeram com 

                                                 
153 Informação registrada no diário de campo, em 24/03/2013. 
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que ela construísse uma prática docente baseada na autonomia dos alunos, como se 

todos naquele espaço já fossem alfabetizados, demorando a entender que era preciso 

retraduzir sua prática, como afirmou Tardif (2013), adaptando e criando táticas que a 

permitissem ajudar Gilson no processo de alfabetização. 

Não bastasse a quantidade de atividades que demandavam cópia, presenciamos 

uma aula em que Júlia copiou no quadro uma atividade de classe, retirada do livro 

didático de português dos alunos, ou seja, eles foram levados a registrar algo que já 

estava pronto para eles responderem no livro. Nos pareceu uma tática para “passar o 

tempo”, e Gilson mais uma vez se dispersou. 

 

Júlia voltou à sala com Antônia, a diretora, que olhou alguns cadernos e 
conversava com Júlia, que parecia falar dos problemas da sala. Antônia sentou 
próximo à Gilson e solicitou o seu caderno. Ele ficou nervoso e começou a 
chorar, explicando que a colega tinha apagado sua tarefa. Gilson não havia 
feito nada da tarefa, até o momento (informação verbal)154. 

 

Os problemas da turma, com constantes conflitos entre alunos e as dificuldades 

particulares, passaram a preocupar a direção, que constantemente recebia crianças da 

turma que eram retiradas da sala por conta de brigas ou descaso diante de autoridade 

docente. Nesse sentido, a cena acima expõe a intervenção da direção, que, na figura 

da diretora Antônia, entrou em sala a fim de identificar quem estava ou não participando 

da aula.  

Embora Gilson tenha sido evidenciado de forma negativa pelo não cumprimento 

da tarefa, sua atitude repetitiva nas diversas aulas em que estivemos presentes era 

indicador de que o cotidiano da sala não somava esforços capazes de mobilizar as 

crianças. Gilson estava entre as crianças que constantemente brigavam e era levado à 

sala da direção.É importante destacar quea turma costumava fazer brincadeiras que o 

deixava chateado e gerava repercussão, como os apelidos contra o mesmo e 

afirmações de que era gay, situação que também contribuía para os conflitos em que 

ele se envolvia. 

Não estamos desconsiderando a importância do oficio do aluno, essencial no 

processo de aprendizagem, mas reafirmando a necessidade de atenção quando esse 

                                                 
154 Informação registrada no diário de campo, em 28/03/2016. 
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aluno permanece inerte à dinâmica escolar. Sobre isso, lembremos Meirieu (1998) ao 

afirmar que a escola não pode deixar o sucesso ou não dos alunos a cargo de suas 

histórias pessoais.  

A não realização das atividades e a pouca participação nas aulas dificultaram 

nossa análise acerca dos conhecimentos de Gilson, ou seja, demoramos a saber suas 

reais dificuldades e aquilo que já compreendia. Como falamos anteriormente, ele 

participava mais de momentos de exposição oral, em que explanava uma resposta, 

emitia opinião, expressava uma ideia, bem como, de atividades que solicitavam a 

realização de desenhos ou pertenciam a temáticas que despertavam o interesse. 

Verificamos sua atenção e mobilização nas aulas em que Júlia realizou o estudo sobre 

cárie, ainda que, aparentemente, de forma não planejada155, e sobre os direitos da 

criança, em que ele realizou o desenho e participou com atenção da aula. Porém, nas 

observações iniciais do 2º ano, percebemos poucos momentos em que ele se 

debruçava na tarefa ou mesmo tentava refletir sobre o sistema de escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 
155 Observamos que Júlia mudou de assunto devido à mudança de página, parecendo seguir a ordem do 

livro, e não de conteúdos que pretendia trabalhar. 
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Fotografia 66 – Atividade realizada por Gilson, conforme modelo exposto no quadro por Júlia

 
Fonte: a autora 

 

Quando a dinâmica da aula transcorria para além de atividades de cópia, a 

participação de Gilson se efetivava, como pudemos observar na realização do desenho 

acima. Tratam-se de aulas em que Júlia realizava leitura e interpretação e quando 

tentava realizar questões mais específicas para o processo de aprendizagem da leitura 

e da escrita. 

 

Ao retornar da direção, Júlia pegou o livro didático de português e falou: ‘Sabem 
de onde vou tirar as palavras?’, mostrando o texto e cantando a música que já 
havia estudado com eles. Ela cantou e os alunos bateram palma. Em seguida, 
ela ditou a primeira palavra, ‘Amigo’. Júlia ditava soletrando e a cada palavra, 
ela dava um tempo e passava em algumas bancas para ajudar. Ela ajudou 
Gilson. [...] (informação verbal)156. 

 

O recorte de aula exposto nos permitiu visualizar um momento dinâmico, em que 

Gilson se inseriu de maneira mais efetiva, inclusive pela atenção dispensada por Júlia e 

pelo significado dessa atividade para a alfabetização dele, complementada pela 

reflexão do número de letras, vogais, consoantes e sílabas de palavras.  

                                                 
156 Informação registrada no diário de campo, em 23/04/2014. 
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Destacamos o tempo em que Gilson se manteve com dificuldades em 

compreender o sistema de escrita, o que o limitava nas atividades de leitura e escrita. 

Mesmo participando de práticas letradas em sala de aula, não havia um trabalho 

continuo que o fizesse pensar e potencializar os saberes que já tinha. Nesse sentido, 

em um ditado diagnóstico realizado no mês de abril, Gilson apresentou uma escrita pré-

silábica e, conforme avaliação da professora Elisa157, parecia escrever aleatoriamente: 

 

Fotografia 67 – Ditado realizado por Gilson  

 

Fonte: Elisa (2004) 

 

Observamos que Gilson não era exatamente pré-silábico, visto que, quando 

contava com o auxílio devido ao realizar a reflexão de sílabas e palavras, ele conseguia 

apresentar uma escrita silábica, como destacamos em uma aula do 1º ano, em que 

participou da composição de sílabas, e quando realizamos uma entrevista no segundo 

                                                 
157 Professora que assume a turma após a opção de Júlia em trocar de turma e escola. 

Formiga 

cavalo 

pato 

gato 

mão 
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semestre, ocasião em que escreveu algumas palavras que o fizeram rever e confirmar 

seus registros: 

 

Priscila (P.): O que é que tu consegue escrever? 

Gilson (G.): Bola, boca [...] 
[...] 
P.: Escreva seu nome e tudo o que você consegue escrever pra mim. Tá certo? 
E ler tu já tá conseguindo? E teu nome? Bota teu nome aqui em cima. Tu já 
escreve todo o teu nome? 
G.: Um, um. 
P.: Então escreve como tu consegue. Hum. O que mais tu vai escrever? 
G.: Bola. 
P.: Certo. O que mais tu sabe escrever? 
G.: Só. 
P.: Hum? 
G.: Só isso. 
P.:Tu sabe escrever boneca? 
G.: B. 
P.: Vai botando aí. Pode dizer aí em voz alta, B o que? 
G.: B, acho que é A. 
P.: BO [...] 
G.: O. 
P.: Ah, e agora? 
G.: É N-E? 
P.: Bote do jeito que você acha? 
G.:Bone [...] ca. C-A. 
P.:Hunrum (informação verbal)158. 

 

Notamos que Gilson sabia mais do que afirmou, limitando-se, inicialmente, a 

escrever palavras que denotavam pertencer ao seu repertório de palavras, porém, 

quando foi levado a registrar uma outra, vimos que ele conseguiu pensar nas sílabas e 

realizar a composição correta, mostrando estabelecer relação entre a grafia e o som. 

Tal situação se evidenciou quando modificou sua resposta inicial para a sílaba BO, em 

que reconheceu a vogal O, quando repetimos a sílaba. Diante desse diálogo, 

acreditamos que, se intervenções como essa fossem frequentes em sala de aula, 

Gilson poderia ter aprendido com menos dificuldades.  

 

 

  
                                                 
158 Entrevista concedida por Gilson em 24/07/2014. 
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9.1.1 Novos direcionamentos: Gilson em momentos de aprendizagens 

 

A escolha em mudar de escola levou Júlia a deixar a turma no primeiro semestre 

de 2014. Elisa, a ex-coordenadora da escola, que já mantinha uma relação positiva com 

a maioria do grupo, assumiu a turma, mantendo-se até a conclusão do ano.   

Elisa buscou compreender as particularidades daquela turma com um perfil tão 

peculiar para escola, considerada difícil e, nas palavras da própria diretora Antônia, 

“desajustada”. Nesse sentido, Elisa foi estabelecendo uma nova rotina, que dificilmente 

deixava as crianças dispersas por muito tempo.  

Embora apresentasse argumentos que o limitavam na realização das tarefas, 

Gilson passou a ser solicitado para participar da aula com mais frequência. Elisa o 

chamava para responder questões propostas coletivamente, dando o auxílio individual 

quando buscava a participação de um aluno.  

 

Elisa entregou os livros de leitura e escrita do Projeto ‘Nas Ondas da Leitura’. 
Ela pediu para Gisele lê uma parte do comando.  Pediu a turma que olhasse a 
figura e dissesse a história [...] 
[...] 
Em seguida, ela pediu para alguns alunos lerem [...]. Elisa apontava para o 
quadro enquanto o aluno lia. Ela chamou Gilson, que falou ‘E eu lá sei ler!’. 
Elisa falou que o ajudava e Gilson leu 3 pássaros, em vez de 3 patos. Ele 
tentava adivinhar e não ler. 
[...] 
Elisa entregou uma ficha em que eles deviam registrar a história nas linhas e 
depois desenhar a história nos quadrinhos. 
[...] 
Às 10h, Gilson ainda desenhava e não tinha feito a cópia do texto (informação 
verbal)159. 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
159 Informação registrada no diário de campo, em 21/05/2014. 
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   Fotografia 68 – Atividade do livro de leitura e escrita 

 
   Fonte: a autora 
 
 

Fotografia 69 – Produção coletiva do texto  

 
   Fonte: a autora 
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Fotografia 70 – Atividade de Gilson 

 
    Fonte: a autora 

 
 

Durante a aula exposta acima, percebemos que Gilson mantinha a postura de se 

negar a realizar algumas solicitações, principalmente quando demandavam leitura e 

escrita. Contudo, Elisa buscou ajudá-lo oferecendo o atendimento individual necessário. 

A tentativa de ler indo até o quadro, tendo a professora perto para ajudar, fez Gilson 

participar da aula, pensar sobre o escrito, mesmo não se empenhando e tentando 

adivinhar. A solicitação de Elisa o tirou da situação em que se encontrava. Ainda assim, 

notamos que ele apresentou maior interesse em ilustrar a história produzida, deixando 

de lado o seu registro, conforme exposto no quadro, como foi evidenciado pela ficha 

incompleta, de acordo com fotografia acima. 

Interações como essa se tornaram frequentes nas aulas de Elisa, que 

paulatinamente, tornou Gilson mais presente e, de um contexto de resistência em 

realizar atividades, ele passa a envolver-se com mais frequencia em momentos de 

leitura e escrita. Nesse sentido, a prática docente da professora mudou a rotina escolar 
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de Gilson, mas em muitos momentos ele se acomodava em seus discursos e suas 

ações de negação diante das atividades propostas, em que expunha continuamente 

suas limitações, que muitas vezes não correspondiam à realidade, como em uma 

ocasião em que ele, além de afirmar não saber escrever, disse também não saber 

desenhar.  

A diferença é que tal posicionamento não era consolidado pela professora, tendo 

em vista que ele costumava ser solicitado para fazer as tarefas e refletir junto com ela 

acerca das questões relacionadas à leitura e escrita de palavras, o que, de algum 

modo, o mobilizava diante do processo de aprendizagem. Sobre isso, Elisa nos 

explicou como procedia com Gilson e como ele era na sala de aula: 

 

[...]. Ele não participa assim, eu não sei se você já percebeu que tudo que eu 
vou fazer eu tenho que tá Gilson,fulano. Por quê? Porque eu sempre chamo. Eu 
acho que os outros percebem. Porque eu [...] É um crime que eu faço, mas eu 
tenho que tá fazendo porque eles já foram muito dispersos e ninguém nunca 
chamou. Entendeu? [...]. Mas assim, isso também pode prejudicar porque tanto 
que às vezes chamo a atenção deles, mas chamo dizendo uma brincadeira, 
chamo levando [...] Que é pra ele não ficar o tempo todo de que alguém tem 
que tá acordando ele. Mas ele fica aquém de tudo. E assim nem sempre é 
problema, é porque ele se dispersa. Fica olhando pro além. Ele fica parado. 
Sabe Deus o que se passa no pensamento dele né? O que é que ele tá 
pensando de fato. Aí junta a turma foi mal conduzida em relação, nessa relação 
dele, entre eles, aí passou muito tempo como o vilão da sala, de que tudo dava 
briga, porque às vezes tem hora que a coordenação só vinha Gilson pra cá, 
Gilson que vinha pra cá. Hoje ele já acabou isso. Depois que eu voltei acabou. 
Gilson já não bate mais como batia. Já tá começando a despertar. Ontem voltou 
todo feliz porque disse, olha eu tô aprendendo a ler. Tô conseguindo. Eu digo: 
você tem que começar a sentir essa vontade, essa alegria todos os dias, Gilson 
(informação verbal)160.  

 

Elisa se mostrou desconfortável diante de certas atitudes que precisou tomar e 

nos esclareceu as táticas que usava para chamar a atenção de Gilson sem prejudicá-lo. 

Nesse depoimento, ela nos resumiu o comportamento dele nas aulas, considerando 

aspectos relevantes de outros momentos na escola, pautados por brigas, como vimos 

durante algumas aulas de Júlia. A dispersão foi frisada e, de certo modo, explicada 

pelas diversas situações em que Gilson não teve o direcionamento devido. Elisa 

compreendia a necessidade de atenção às particularidades, mas não deixava que as 

oportunidades de aprendizado fossem perdidas por distrações prolongadas. Apesar de 

                                                 
160 Entrevista concedida pela Professora Elisa em 05/09/2014. 
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ter enfatizado que às vezes ele ficava “aquém de tudo”, salientou a mudança, 

reconhecida por ele, ao expor que já estava aprendendo a ler. 

Na avaliação do próprio Gilson, ele precisava se esforçar mais: 

 

Gilson (G.): É. Eu quero muito ler, escrever [...] aprender. 
Priscila (P.): E o que é que tu acha que precisa pra tu conseguir? 
G.: Hum. Eu acho que eu preciso [...] me esforçar.  
P.: Hum. 
G.: Ter esforço. 
P.: E tu acha que tem sido um aluno assim, que estuda muito? 
G.: Não. Muito não, muito assim não. Ah, pouquinho. 
P.: Hum. 
G.: Às vezes, às vezes a professora fala: “Gilson faz.” Aí eu tô com preguiça, aí 
eu vejo já terminei (informação verbal)161.  

 

Elisa ainda tentou esclarecer os motivos que faziam Gilson ter um 

comportamento disperso em sala de aula, apresentando outros argumentos além dos 

escolares: 

 

Ele é um perfil da mãe. Eu conheço a mãe do tempo de coordenadora e sempre 
me incomodava muito aquele jeito dela com Gilson. ‘Mas tem que deixar fazer 
assim. Ele tem que ser. O tempo é que vai ensinar’. Então isso muito me 
preocupa porque Gilson é uma criança e a gente não pode esperar que o tempo 
ensine a Gilson. Alguém tem que começar a dá limites. Alguém tem que 
começar a orientar isso nele, né? Aí junta com todas as questões que a mãe 
transfere pra ele. Tipo assim: ‘é porque a gente passa por problemas em casa, 
ele vê isso tudo’. Aí eu digo: sim, mãe!Todo mundo passa por problemas e você 
não pode fazer que todos esses problemas [...]Gilson repete a sua fala pra mim. 
‘É porque teve muito problema em casa eu não pude estudar ’. Então a fala da 
mãe é a fala de Gilson. E assim a mãe não tá preocupada com que ele avance. 
Ela até se preocupa, lógico que eu não vou dizer que nenhuma mãe não se 
preocupa. Ela se preocupa, mas ela não sabe conduzir isso, então ela diz: ‘É o 
tempo dele vai chegar. Há momento que ele vai ter que [...]’. Aí eu digo: ‘Não 
mãe!O momento dele já é agora, você que tem aguardar. Gilson chega todos os 
dias na escola de 8 e 10 agora. Pelo menos depois que o tô, são raríssimas as 
vezes que Gilson chega (informação verbal)162.  

 

No discurso acima, Elisa traz a família, na figura da mãe de Gilson, como 

responsável pelo comportamento desatento que dificultava sua participação durante as 

aulas. Ela apresentou tais informações de forma segura, acreditando que a ausência de 

autoridade da mãe pudesse ser responsável pelos repetitivos comportamentos. De 

                                                 
161 Entrevista concedida por Gilson em 24/07/2014. 
162 Entrevista concedida pela Professora Elisa em 05/09/2014.  
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certo modo, ela tem razão quando trouxe questões relacionadas ao horário e a forma, 

aparentemente tranquila, que a mãe lidava com as situações, porém, tais aspectos não 

revelam o grau de atenção dessa mãe e muito menos podem justificar, sozinhos, as 

dificuldades de Gilson em relação ao aprendizado da leitura e da escrita. Afinal, como a 

própria Elisa expressou no depoimento anterior, as situações vivenciadas na escola 

exerceram o seu papel negativo na construção desse comportamento desatento nas 

aulas. Conforme já expomos, foram diversas as aulas em que Gilson não contava com 

uma ajuda individualizada e ficou sem fazer muitas tarefas.  

Sobre os problemas familiares, eles representavam muito mais do que Elisa 

podia imaginar em suas conversas breves com Lívia. Os problemas a preocupavam 

muito e ao expressá-los, indicou preocupação com o filho, mas não da forma esperada 

pela escola, com atenção ao cumprimento dos deveres escolares. Talvez a exposição 

desses problemas fosse um modo de solicitar ajuda à escola, ou mesmo, de expor as 

limitações em lidar e ajudar o filho. Detalharemos mais adiante esse outro espaço de 

Gilson, que nos possibilitou mais elementos que as interpretações postas pela 

professora.  

Ressaltamos que Elisa é a professora que recebe melhor avaliação do ponto de 

vista de Lívia, que expressou sua insatisfação por Júlia e a esperança depositada com 

a mudança docente, em depoimento nada alheio aos acontecimentos escolares do 

filho163: 

 

Elisa, [...] só dela entrar eu já fiquei aliviada porque ela é uma pessoa da 
escola, né. A outra não era. Ela tinha chegado na escola, né. E Elisa desde que 
Gilson, na primeira, no primeiro pré que ele entrou ela já conhecia ele. Aí eu já 
fiquei mais assim. E já tá assim [...] Ela é mais, é uma pessoa mais que 
conversa melhor. A outra não conversava, nem quando falava.  
[...] 
Pois é, aElisa eu me sinto assim, sinto que me relaciono melhor com ela. Ela, 
ela, ela fala. Ela explica. Ela [...] eu sinto nela assim uma pessoa mais presente. 
[...] 
Sabe? Aquela professora, eu não sei por que eu sentia ela assim ausente. Ela 
tava ali dando aula, mas eu não sentia. Porque ela não me falava nada, não 
conversava. Ela falava acho que muito pouco, né. 
[...] 
 
 
 

                                                 
163 Sobre as questões familiares trataremos especificamente na próxima subseção.  
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Aí quando Elisa entrou, aí falei, pronto! Elisa é uma pessoa que já conhece 
Gilson, eu creio que ela vai tentar pelo menos procurar entender, né. A situação 
dele pra ver se ele desenvolve (informação verbal)164.  

 

Devido às dificuldades que apresentava, Elisa buscou a participação de Gilson, 

principalmente quando propunha a reflexão de palavra para identificar sílabas, compor 

palavra, realizar a leitura, etc. Mesmo quando a atividade fosse a leitura de um texto, 

ela realizava o acompanhamento individual e solicitava a identificação de palavras, por 

exemplo, a fim de contribuir para a construção da aprendizagem, tendo em vista a 

singularidade de cada um. Não se tratava de um trabalho simples, mas positivo do 

ponto de vista dos avanços gerados em alunos como Gilson, que, por tanto tempo, foi 

desconsiderado diante do processo de ensino.  

 

[...]. Ela entregou o livro do projeto ‘Nas Ondas da leitura’ – cantigas para 
aprender construindo – e solicitou que os alunos lessem o texto da página 21, 
‘Se essa rua fosse minha’.  
Milton e Gilson falaram que não sabiam ler. 
[...] 
Elisa solicitou que Gilson identificasse algumas palavras no texto. 
 
Elisa (E.): Pensa e olha, porque só ficar olhando o tempo você não vai achar.  
RUA. Você acha que é qual letra que escreve RUA? (informação verbal)165. 

 

O aprofundamento reflexivo da referida cantiga possibilitou a leitura de um texto 

bastante conhecido que, de certo modo, tornava os alunos mais autônomos diante da 

leitura e, como expressa Morais (2012, p. 98): “[...], sem ensinar o “ba-be-bi-bo-bu”, é 

possível fazer um trabalho prazeroso, que ajuda as crianças a avançarem no processo 

cognitivo de reconstrução do sistema alfabético”. As atividades de apropriação do 

sistema de escrita e de leitura eram realizadas com frequência. Vale destacar uma cena 

em que Gilson, ainda não alfabetizado, mostrou mais intimidade com o texto, diferente 

de ocasiões que se negou a participar de atividades de leitura sozinho: 

 

Os alunos que chegaram, entre eles, César, Gilson e Alex, foram solicitados a 
realizar a leitura do livro que levariam para casa, ‘Boneco Neco e Maria Flor’. 
[...] 
Gilson foi lendo a história apontando com o dedo. Mas, inventou toda a história, 
como se estivesse lendo e ainda perguntou a Alex se queria que ele lesse para 

                                                 
164 Entrevista concedida por Lívia em 14/08/2014.  
165 Informação registrada no diário de campo, em 12/08/2014. 
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ele. Elisa disse que iria chegar perto para ele ler. Gilson logo expôs que sabe 
do jeito dele, que não sabe ler (informação verbal)166. 

 

Gilson criou uma tática para ler e, reproduzindo o modo que a professora pedia 

para realizar a leitura, fez o solicitado. Consideramos que o fato de ter participado da 

atividade, mesmo não lendo de fato, evidenciou um avanço em relação às aulas em 

que ele se negava a fazer a leitura. É interessante a justificativa dada pela criança 

quando a professora expressou que se aproximaria para ouvir a leitura. Ele pareceu 

incorporar um discurso docente bem presente no cotidiano da sala de aula, “faça do 

seu jeito”. Tal justificativa nos permite pensar sobre os cuidados que o docente precisa 

ter ao expor seus comandos, deixando claro o que realmente quer. 

Presenciamos muitas outras aulas em que atividades voltadas para apropriação 

do SEA foram contempladas, fazendo com que as dificuldades de Gilson pudessem ser 

evidenciadas e sistematicamente trabalhadas: 

 

[...]Elisa explicou a atividade da página seguinte, onde eles deveriam recortar 
letras de jornal e formar o seu nome.  
[...] 
Gilson cortou as letras e montou o seu nome espelhado [...]. Ele mostrou para 
Elisa, que o pediu para escrever o seu nome. Gilson registrou corretamente no 
papel. Ela comparou e o fez refletir se tinha algo errado. Ele percebeu que 
havia montado invertido e reorganizou. 
[...] 
A próxima atividade era para que eles montassem o nome de um colega.  
Gilson pediu ajuda de Alex para montar o nome dele. 
[...] 
A professora foi à mesa de Gilson e chamou Alex para verificar se Gilson havia 
montado o nome de Alex corretamente. Alex mostrou como era (informação 
verbal)167.  
 

 

[...] após a merenda, Elisa colocou uma atividade no quadro, três frases coladas 
e perguntou o que tinha escrito. Alguns alunos identificaram o que estava 
registrado. Ela chamou alguns para separar as palavras. 
[...] Gilson disse que sabia e separou corretamente. Ele separou a palavra 
Pirulito da frase ‘Pirulito que bate bate’ (informação verbal)168. 

 
 
 
 

                                                 
166 Informação registrada no diário de campo, em 20/08/2014.  
167 Informação registrada no diário de campo, em 02/09/2014. 
168 Informação registrada no diário de campo, em 09/09/2014. 
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Fotografia 71 – Registro da atividade no quadro 

 
Fonte: a autora 

 

Notamos que Gilson passou a demonstrar segurança diante de algumas tarefas 

e, no mesmo mês da cena expressa acima, verificamos sua participação ainda mais 

efetiva, realizando as atividades: 

 

A aula se iniciou com o registro de uma tarefa de classe. Elisa pediu que eles 
copiassem e já fossem lendo.  
 
No quadro: 
Escola Municipal 
Recife, 16 de setembro de 2014 
Nome: 
 
Atividade de português  
Texto: A bruxa 
 
Era uma bruxa  
À meia noite 
Em um castelo 
Mal assombrado 
Com uma faca na mão 
Passando manteiga no pão. 
   Fim 
 
Às 8h10 ela deu início a leitura, pedindo para alguns alunos lerem. Ela ia 
chamando, apontava  
para a parte do texto que deveria ser lida. [...]. Gilson tentou ler, mas demorou. 
[...] 
Em seguida, Elisa entregou uma ficha com as palavras do texto para recortar e 
montar. 
[...] 
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Gilson mostrou interesse em montar o texto e recortou rápido as palavras. 
[...] 
Elisa entregou uma folha colorida para eles colarem a montagem do texto. 
[...] 
Gilson colou errado e precisou refazer. A estagiária recortou novamente para 
que ele pudesse colar numa nova folha (informação verbal)169.  
 

Fotografia 72 – Atividade copiada por Gilson 
 

 
Fonte: a autora 

 
 

Fotografia 73 – Atividade para recorte e montagem do texto 

 
Fonte: a autora 

 
 

                                                 
169 Informação registrada no diário de campo, em 16/09/2014. 
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[...] 
Após concluir a montagem do texto, Elisa entregou, aos que acabavam, uma 
ficha com o  
mesmo texto todo junto, para eles separarem com traços (informação verbal)170. 
 

 
Fotografia 74 – Atividade de segmentação de texto 

 
Fonte: a autora 

 
[...] 
Em seguida, Elisa entregou uma outra atividade, em que eles deveriam contar 
as letras e sílabas de palavras (informação verbal). 
 
 

Fotografia 75 – Atividade de contagem de 
letras e sílabas 

 
Fonte: a autora 

                                                 
170 Informação registrada no diário de campo, em 16/09/2014. 
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[...] 
Gilson fez a atividade com a ajuda do colega ao lado. 
Após a realização individual, Elisa iniciou uma correção coletiva da contagem 
de letras e  
sílabas. Gilson participou da correção e foi solicitado por Elisa. 
[...] 
Depois, ela iniciou um ditado. Ela explicou que diria a palavras, eles repetiriam 
e escreveriam.  
[...] 
Gilson ficou perto de Elisa, que o ajudou (informação verbal)171. 

 

Gilson realizou todas atividades da sequência de aula, visivelmente, planejada 

por Elisa. Cada nova tarefa em torno do mesmo texto buscava desenvolver um direito 

de aprendizagem diferente, pertencente ao eixo de apropriação do sistema de escrita. 

No decorrer das aulas as crianças se familiarizaram com o texto, o que facilitou a 

efetivação das tarefas. Nesse sentido, as atividades desenvolvidas a partir de um texto 

da tradição oral foram realizadas de maneira mais dinâmica e prazerosa. O 

envolvimento de Gilson indicou as aprendizagens que se efetivavam e eram 

potencializadas pela qualidade da aula, em que o trabalho era contínuo, reflexivo e não 

nos parecia cansativo.  

Observamos também os desdobramentos da referida professora diante de 

atividades que considerava irrelevante para as aprendizagens a serem desenvolvidas 

na alfabetização, que propiciaram à Gilson, reflexões significativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 
171 Informação registrada no diário de campo, em 16/09/2014. 
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[...]. Elisa solicitou que realizassem a leitura da cantiga ‘Peixe vivo’, presente no 
livro de leitura e escrita do projeto ‘Nas Ondas da Leitura’. [...]. Elisa mostrou a 
atividade, enfatizando que não fazia pensar. Ela pediu para alguns alunos 
acharem algumas palavras que ela dizia. Solicitou à Gilson, que sentiu 
dificuldade (informação verbal)172. 
 

Fotografia 76 – Texto do livro leitura e escrita do projeto  
“Nas Ondas da Leitura" 

 
Fonte: a autora 

 
[...] 
Em seguida, a professora registrou o texto no quadro e fez a leitura coletiva. 
Pediu que olhassem para os seus livros. [...]. Chamou Gilson para circular DIA. 
Após as marcações, Elisa perguntou quem sabia cantar. Ela cantou junto com 
eles, repetindo a canção três vezes. 
[...]. Ao terminar de cantar, Elisa pediu que eles copiassem. 
[...] 
Gilson e Milton não concluíram a tarefa (informação verbal)173. 

 

O recorte da aula evidencia o redirecionamento dado por Elisa diante da tarefa 

de cópia, que nos lembrou o trabalho técnico proposto pelas antigas cartilhas, que não 

contribuía, por si só, para a reflexão sobre a escrita das palavras. Gilson participou da 

leitura de forma efetiva, principalmente na ocasião em que foi levado a identificar 

palavras no texto, lançando as aprendizagens já consolidadas para realizar a referida 

tarefa. Mesmo não se detendo à cópia do texto, que ficou incompleta, ele participou e  

                                                 
172 Informação registrada no diário de campo, em 19/08/2014.  
173 Informação registrada no diário de campo, em 19/08/2014. 
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teve ajuda na principal atividade desse recorte, ou seja, a não realização dessa tarefa 

não determinou as aprendizagens do dia, diferente de outras aulas, em que ele não 

realizou a cópia e não se inseriu na aula, que muitas vezes se limitou a essa tarefa. 

Norteado pela diversidade de tarefas que buscavam alfabetizar letrando, tendo 

em vista a perspectiva mais recente de alfabetização, Gilson chegou ao mês de 

outubro174 apresentando avanços pertinentes, como pudemos ver durante a realização 

de uma leitura silenciosa e, posteriormente, em voz alta para a turma. Apesar de ler 

com pausas entre sílabas, ele leu todo o texto, sinalizando a aprendizagem 

desenvolvida e consolidada, bem como, o significado positivo do investimento da 

professora Elisa na aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

Fotografia 77 – Texto proposto para leitura/ 
fixado no caderno de Gilson 

 
Fonte: a autora 

 

Paralelamente à prática docente de Elisa, repleta de investimentos e esforços 

que buscaram ajudar Gilson a se alfabetizar, outras contribuições da escola também o 

ajudaram nesse processo. 

 

 

 

  
                                                 
174 Mês do ano letivo de 2014, em que se encontrava no 2º ano do ciclo de alfabetização. 
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9.1.2 Mais Educação e reforço escolar: a alfabetização em foco 

 

O processo evolutivo de aprendizagem de Gilson também contou com ajudas 

escolares para além da sala de aula, no turno regular. Ele, como muitos de sua turma, 

teve a oportunidade de fazer parte do Projeto Mais Educação, que, apesar de não ser 

disponibilizado para o 2º ano, foi oportunizado pela escola para esse grupo.  

Gilson participou de atividades que visavam reforçar as dificuldades referentes à 

leitura e a escrita, mediadas pela professora Milena, na oficina nomeada “estudo”. 

Milena buscou dá um novo formato à sua oficina, que se tornou um espaço de 

desenvolvimento de atividades relacionadas aos eixos da língua portuguesa. Desse 

modo, ela planejava os encontros considerando os casos particulares, em que, ora 

dava ênfase à leitura de um texto, ora à leitura de palavras, bem como, propunha 

atividades especificamente de apropriação do SEA. Nesse sentido, ela nos informou 

que preferia o trabalho com menos crianças, realizando combinados com os 

professores de outras oficinas, a fim de trabalhar com dois alunos por vez, ao invés da 

sistematização anterior em que dois grupos eram divididos e trocavam de oficina após a 

merenda.  

As poucas horas175 em que Milena se encontrava com as crianças eram 

potencializadas, em sua maioria, por situações individuais em que ela buscava propor 

atividades de acordo com o nível de aprendizagem de cada um. Contudo, as tarefas 

eram bem específicas e, geralmente, não apresentavam uma contextualização prévia, 

visto que a intenção de Milena era um trabalho individualizado e, precisamente, voltado 

à apropriação do sistema para crianças com as dificuldades pertencentes à Gilson. 

 

[...] os alunos estavam na sala de informática e Milena chamou Gilson e Alex 
para oficina de estudo ou pedagógica.  
Milena entregou um bloco de fichas e eles pediram para pintar antes de iniciar a 
atividade. 
[...] 
Em seguida, Gilson recebeu uma atividade em que ele tinha que recortar 
palavras e colar no desenho correspondente (palavras com ênfase na letra P) 
(informação verbal)176. 
 

                                                 
175 A oficina da professora Milena ocorria três vezes na semana, visto que o turno era dividido com outras 

oficinas. 
176 Informação registrada no diário de campo, em 23/10/2014. 
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 Fotografia 78 – Atividade proposta por Milena/ 
    Mais Educação 

 
  Fonte: a autora 
 
[...] 
Quando concluíram essa atividade, a seguinte era justamente a que Alex havia 
feito anteriormente.  
[...] 
Gilson colou uma palavra errada e Milena o fez identificar a falha. Ele ajeitou a 
tarefa (informação verbal)177. 

 

Milena acompanhava de perto e expressava cada palavra, repetidamente, para 

que Gilson identificasse a palavra correspondente à figura. Ele era levado a pensar, 

durante o tempo em que estava com Milena, nas particularidades do sistema de escrita 

de modo mais individual e com ajuda permanente.  

Do mesmo modo, Gilson também recebeu reforço da responsável da biblioteca, 

professora Mônica. A professora, segundo informações de Elisa, era solicitada para 

trabalhar com aqueles alunos que ainda não haviam aprendido a ler e escrever: 

 

[...] ele vem pro Mais e a gente tá fazendo isso tirando meia hora, pra ficar com 
Mônica. Porque Mônica tinha é esse projetinho e ela conseguiu com alguns 
meninos a tarde que ensinando bem naquele  ba, be, bi, bo, bu. Deu certo com 
alguns alunos a tarde. Eu digo, eu vou testar com Gilsonpra ver, porque ela 
trabalha muito com a questão da motivação dos alunos. 
[...] 
Aí assim ela prepara uma cesta, que ela chama de uma cesta de mimos e fica 
com os meninos lá. Aí não, você só ganha mimo quando eu ver que você 

                                                 
177 Informação registrada no diário de campo, em 23/10/2014. 
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avançou se você não melhorar nisso, aí por interesse, tudo interesseiro, aí os 
meninos fica querendo fazer as atividades. Deu certo com alunos do ano 
passado, uns 3 alunos do ano passado, enquanto coordenadora eu vi 
(informação verbal)178.  

 

No entanto, o reforço de Mônica se assemelhava aos antigos métodos usados na 

alfabetização, presentes, por décadas, em nosso país.  

 

Fotografia 79 – Atividade proposta pelo reforço 

 
 

Fonte: a autora 

 

Observamos que ela dava ênfase às famílias silábicas, preparava tarefas 

baseadas na cópia e repetição, conforme fotografias acima, e realizava o 

acompanhamento, ajudando Gilson a realizar a tarefa, bem como, proporcionando a 

leitura de palavras: 

 
Mônica: Você tem que pensar, pronunciar e pensar. 
[...] 
Leia os padrões primeiro 
[...] 
Olha! La-le-li-lo-lu. Essa letra quando tá com um acento [...] 
Lã 
Gilson: O (informação verbal)179. 

 
 
 
 

                                                 
178 Entrevista concedida pela Professora Elisa em 05/09/2014. 
179 Depoimento concedido no reforço escolar em16/09/2014. 
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Fotografia 80 – Atividade proposta pelo reforço 

 
Fonte: a autora 

 

Embora o modo de trabalhar fosse tradicional, acreditamos que esse outro 

reforço proporcionado a Gilson indicou o esforço da escola a fim de possibilitar o 

desenvolvimento da aprendizagem, que não havia se consolidado, apesar de estar no 

2º ano. Assim, as referidas atividades ajudaram positivamente na reflexão das palavras 

e potencializaram os estudos realizados em sala de aula com a professora Elisa.  

Apesar da crítica teórica feita por Morais (2012) sobre o trabalho com família 

silábica, as atividades foram avaliadas positivamente por Gilson, que salientou, 

sobretudo, a família do B: “Eu aprendi o BA-BE-BI-BO-BU, a escrever as palavras, 

juntar as palavras [...]. Aí depois pinta as palavras. Eu gosto!” (informação verbal)180.  

E no final do ano, quando questionado sobre quais tarefas o ajudaram a 

aprender, deu ênfase as aulas de Elisa e ao reforço: “É as atividades [...] Era de eu ler o 

quadro e escrever embaixo. A tia escrevia a família do l, a família do h, h não, né? Do g, 

aí escrevia na primeira linha, aí fazia umas linhas pra eu escrever depois embaixo 

(informação verbal)181.  

 

 

 

                                                 
180 Entrevista concedida por Gilson em 14/07/2014. 
181 Entrevista concedida por Gilson em 10/12/2014. 
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O principal aspecto desses momentos de reforço foi a possibilidade de 

atendimento individual, que possibilitou à Gilson uma rotina onde atividades que 

envolviam leitura e escrita se faziam presente no âmbito escolar. 

As observações de Gilson na escola, tanto em sala de aula, quanto nessas 

ocasiões de reforço, nos permitiram entender o seu percurso no ciclo de alfabetização, 

marcado por muitos momentos de dispersão e ausências docentes. Apesar da família 

ter sido referendada como “culpada” pelas dificuldades de Gilson, a escola assumiu o 

seu papel principal de ensinar e investiu na busca de reorientar o ensino e auxiliar o 

aluno de maneira mais próxima.  

 

Gilson cresceu 90%, né. Tanto em maturidade e assim ele tá se reconhecendo 
agora como um aluno de verdade. Como um menino, não é mais aquele bebê 
que não fazia nada, que só batia e chorava, isso tá sendo muito bom pra ele 
assim também, né. E ele avançou consideravelmente, [...]. 
Ele evoluiu nesse crescimento, na parte letrada assim de escrever, de ler, né. 
Ele tá conseguindo ler. E ele me surpreendeu muito que os outros tão lendo, 
mas eles ainda tão crescendo, aquela fase assim das letras, das silabas 
travadas, ele não. Quando ele começou o estalo foi de vez, né. Ele ler. Ele 
consegue parar e se ele for ler e repetir, eu disse a ele: repita o que você falou. 
Ele consegue repetir e entender a frase, então ele avançou consideravelmente. 
Seria um dos alunos que eu queria acompanhar no próximo ano pra ver esse 
crescimento.    
[...]. 
E.: Eu acho que foi um conjunto. Gilson foi um conjunto, né. Foi o reforço que 
ele veio pra biblioteca, que eu gosto de encaminhar os meninos pra Mônica 
porque ela trabalha muito a motivação, estímulo, questão da estima deles, e o 
Mais Educação nem tanto né. Porque o Mais Educação ele vinha nesse horário 
pra vim pra cá. Eu acho que em casa teve uma influenciazinha da mãe, nos 
últimos dias [...] Ela parou assim [...] Algumas poucas conversas que eu tive 
com ela eu disse: se você não puder ajudar. Como ela dizia: Ah, eu não posso 
ajudar. Você não puder fazer alguma coisa, a escola sozinha e ele não vai 
crescer, aí eu disse: ó, estimule. Só peça. E eu faço o que? Só bote pra ler. Dê 
livro. Pronto e ele tem mudado muito né. [...].Quando ele conseguiu juntar ele 
mesmo disse, saiu essa vontade dele de aprender. Ele agora tá ventos e 
polpas. 
[...]. 
A mudança e tudo, no crescimento, o cognitivo, o psicológico. Tudo melhorou. 
Você verá que ele cresceu assim você percebe aquele aluno com crescimento 
em todos os sentidos(informação verbal)182.  

 

Em suma, Gilson se alfabetizou e, como esclareceu Elisa, foram avanços 

consideráveis que se deram pela soma de vários fatores, como as aulas, o reforço de 

Mônica e Milena e a família. Entretanto, Elisa fala em “influenciazinha” da mãe, dando 

                                                 
182 Entrevista concedida pela professora Elisa em 16/12/2014.  
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um espaço menos representativo para os investimentos familiares nem sempre 

conhecidos pelos professores. Diante desse termo, nos propomos dar continuidade ao 

desvelar do retrato de Gilson e refletir sobre as contribuições de Lívia para a 

aprendizagem, tentando entender como esse outro espaço possibilitava a 

aprendizagem, não necessariamente do modo desejado por Elisa. 

 

9.2 DO LADO DE LÁ TAMBÉM SE APRENDE: o ambiente familiar de Gilson 

 

A inserção nesse outro lugar em que Gilson pertencia, pretende, usando a 

expressão de Castanheira (1991), (re)caracterizar Gilson sobre o prisma familiar. Esse 

movimento se iniciou logo no nosso primeiro semestre de pesquisa de campo. Lívia, a 

mãe de Gilson, desde o começo se mostrou solícita em nos receber para realização da 

pesquisa. Desse modo, nosso primeiro momento na casa de Gilson se deu em outubro 

de 2013, quando ele estava no 1º ano do ciclo de alfabetização. Realizamos mais três 

visitas à referida residência, uma no final de 2013, outra no mês de agosto de 2014 e a 

última em janeiro de 2015, quando Gilson já havia concluído o 2º ano e tinha sido 

transferido de escola, por conta da mudança de casa e bairro. O longo espaçamento 

entre as visitas ocorreu por escolha metodológica e pelas dificuldades em agendar com 

Lívia. Tais intervalos entre as vistas nos permitiram visualizar as mudanças e 

permanências na rotina daquele espaço, além da presença da escola, que se revelava 

pelos materiais que encontramos e pelos depoimentos de Lívia e Gilson.  

Nossa última visita à casa de Gilson ocorreu em outro espaço, devido a mudança 

da família que deixou o apartamento da sogra de Lívia por uma casa alugada, em outro 

bairro. Apenas nesse novo lugar podemos visualizar alguns materiais referendados por 

eles durante nossas observações e entrevistas na residência, mas não disponíveis 

porque estavam guardados e nunca eram encontrados por Gilson.  

Lívia não trabalhava, como explicitamos anteriormente, mas dava conta dos 

diversos afazeres de casa e, cotidianamente, levava os filhos para escola, realizando 

longas caminhadas de ida e volta até sua casa. O fato de morar com a sogra 

ocasionava vários problemas familiares relatados por ela, com a própria sogra e com o 
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marido. Conflitos que, segunda ela, prejudicavam seu filho no processo de 

aprendizagem da leitura e escrita.  

Destacamos a preocupação de Lívia com o aprendizado de Gilson, que, em 

nosso primeiro dia na casa, relatou desinteresse e resistência do filho na realização das 

atividades escolares, pois, na maioria das vezes, o mesmo brincava e assistia televisão. 

Vale salientar que, um dia, quando foi buscar os filhos com a esposa e falar com a 

professora na escola, o pai de Gilson nos foi apresentado por Lívia, informando que 

somos da pesquisa. Nessa ocasião, não entendendo o objetivo da pesquisa, ele disse 

que fôssemos mesmo em sua casa e acusou a esposa de não pegar no pé dos filhos. 

Consideramos uma acusação impactante, que exemplificou o teor dos conflitos que se 

teciam no âmbito familiar.  

De algum modo, não podemos desconsiderar a relevância desse dado, que 

podia contribuir negativamente para falta de interesse de Gilson, mas se somava, 

sobretudo, a ausência de intervenção docente nas atividades de sala de aula. Afinal, os 

problemas afetavam, mas podiam ser secundarizados se, desde o começo do 1º ano, o 

trabalho escolar tivesse ocorrido satisfatoriamente, porém não ocorreu, como já 

expomos.  

Em linhas gerais, a rotina de Gilson envolvia a sua casa, a escola e as duas 

igrejas que frequentava. Lívia explicou a rotina dele e expôs, em 2013, que ele 

frequentava a escola no turno da manhã, junto com a irmã mais nova que também 

estudava na mesma instituição, no grupo IV da educação infantil. Eles realizavam o 

trajeto diário caminhando, apesar de morarem um pouco distante da escola. À tarde, 

eles costumavam ficar no apartamento e, de vez em quando, Lívia afirmou que dava 

uma volta com eles na praça próxima, mas esclareceu que, na maioria das vezes, eles 

eram muito “presos”. Durante o 2º ano, a rotina de Gilson sofreu alteração quando 

passou a frequentar a escola no turno da tarde, devido sua inserção no Programa Mais 

Educação. Nesse sentido, após primeiro turno, retornava até sua casa e voltava para 

escola à tarde. Gilson nos esclareceu, ao seu modo, como se dava sua rotina no ano 

de 2014: 
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Gilson (G.): Chego em casa tomo banho. Almoço. 
[...] 
Depois eu pego e vou fazer uma estória. 
Priscila (P.).: Que história? 
G.: História de desenho. 
P.: Sim. 
G.: Eu faço estória de desenho, faço modelo de vestido, faço de homem. 
P.: Hum. E tu faz as tarefas? 
G.: Jogo bola, aí depois eu pego vou tomar banho e vou fazer a tarefa. Aí eu 
faço a tarefa, depois eu descanso um pouquinho e eu acho que vou um 
pouquinho pra Jaqueira, pra praça. 
P.: Todos os dias? 
G.: Todos os dias não (informação verbal)183.  

 

No depoimento de Gilson vimos novamente o seu interesse por desenho, que, 

para Lívia, era uma dádiva, e à referência às tarefas, que nem sempre retornavam à 

escola realizadas. A rotina explanada não faz referência ao Mais Educação, visto que o 

Programa sofreu algumas paradas devido ajustes da prefeitura e pelo afastamento 

periódico de Gilson em decorrência do seu comportamento em sala de aula. Segundo 

sua mãe, o que Gilson gostava de fazer era brincar. 

Gilson também frequentava a igreja evangélica, na verdade, duas igrejas 

evangélicas, a da sua mãe e a frequentada pela avó. Lívia revelou que ele frequentava 

mais a da avó, o que a desagradava. Segundo ela, a sogra fazia queixas sobre a sua 

igreja.  

 
Na minha eu vou muito pouco, né. Eu até queria ir mais. 
[...] 
É, aí ele vai mais no domingo com a vó dele. E eles tem um 
cultinhode,dominical lá na igreja, na nossa. Mas como é assim um pouco 
distante pra mim levar, aí eles tá indo quando dá eu levo. Fica na Campina do 
Barreto (informação verbal)184.  

 

A participação nas igrejas dava ênfase à atividade religiosa, o que nos 

possibilitou o contato com um dos poucos materiais escritos que tivemos acesso 

durante boa parte de nossas visitas à referida residência. Afinal, a entrada na casa de 

Gilson nos possibilitou identificar os materiais escritos que pertenciam àquele ambiente, 

bem como, os eventos de letramento que envolviam esses materiais e que contribuíam, 

direta ou indiretamente, com o processo de alfabetização de Gilson. 

                                                 
183 Entrevista concedida por Gilson em 14/07/2014.  
184 Entrevista concedida por Lívia em 14/08/2014. 
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O material a que nos referimos intitula-se “Harpinha”, um livro de cânticos para 

crianças. Apesar de não ler, no período em que fomos apresentados a esse livro, 

Gilson gostava de cantar e, segundo Lívia, com o livro na mão. Na nossa visita 

presenciamos um importante evento de letramento em torno do referido livro, em que 

Gilson, com a ajuda da mãe, encontrou o cântico que queria e os três (Lívia, Gilson e a 

irmã) cantaram juntos. Lívia cantou uma música completa, intitulada “Sou um 

cordeirinho”, lendo a letra presente na Harpinha. Notamos as crianças animadas com a 

vivência, cantando outros cânticos com a ajuda da mãe. Segundo Livia, ele pegava na 

Bíblia com pouca frequência. 

A presença de textos da igreja era bem significativa na família e de interesse de 

Gilson. Vimos a sua empolgação para cantar e identificar a música no livro dos 

cânticos, uma prática da vida deles. Tratava-se de uma prática letrada, que envolvia 

Gilson em uma atividade leitora prazerosa e contribuía para aprendizagens importantes 

referentes ao processo de alfabetização. Entre os materiais identificamos também uma 

revista religiosa em quadrinhos, que a avó costumava dar: 

 

Fotografia 81 – Capa de revista em quadrinhos Religiosa –  
Turminha da Graça 

 
Fonte: a autora 
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Fotografia 82 – Revista em quadrinhos religiosa 

 
Fonte: a autora 

 

Leio historinha. As historinhas tiradas da bíblia, mas na linguagem infantil, né? 
Pra criança. Então eles gostam muito. É ótimo pra eles porque ela ensina a 
criança brincando. É uma linguazinha de criança, né (informação verbal)185.  
 
Essa aí é da igreja da vó. Também é muito educativa. Ela tem tanta coisa,  
[...] 
Historinha, né? Ela é ótima essa revista. Eu sempre leio pra eles, assim as 
historinhas. Essa aí é a, é a eu acho que foi a nova. Ainda não tive tempo, 
porque esse negócio de mudança, né? Eu não li nenhuma historinha. Eles 
gosta (informação verbal)186.  

 

Esses materiais religiosos, portanto, possibilitavam à Gilson o envolvimento em 

práticas letradas mediadas por sua mãe, que, por apresentar interesse pelos textos, 

empreendia ações que contribuía para a aprendizagem do filho, mesmo não 

intencionalmente. A realização dessas leituras e a garantia da presença desses 

materiais já indicavam certa contribuição. Ela nos informou, ainda, que a igreja realizava 

trabalho com as crianças, caracterizando-se também como mais um espaço de 

aprendizagem frequentado por Gilson: 

 

 

 

 

                                                 
185 Entrevista concedida por Lívia em 14/08/2014. 
186 Entrevista concedida por Lívia em 15/01/2015. 
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Que eles fazem lá na igreja, um trabalhinho. Então eles fazem tudo lá. 
[...] 
É colagem, pintura, aí sempre vem um texto da bíblia, sabe? Eu acho um 
trabalho muito bonito lá da igreja (informação verbal)187.  

 

Lembramos que esse evento de letramento pertencente ao seu ambiente familiar 

não era de conhecimento da escola, que, em diferentes ocasiões, o deixou “aquém” das 

atividades que envolviam a leitura, quando estas já pertenciam ao seu cotidiano, mas 

realizadas com ajuda. 

Apesar de Lívia ter falado que lia para os filhos, deixou claro, em nossa última 

conversa, que o fazia pouco, não costumava ler por falta de tempo e não comprava 

jornal porque achava desnecessário, já que tudo passava na televisão, segundo a 

mesma. Podemos inferir que sua leitura mais frequência estava relacionada às histórias 

ou textos relacionados à igreja, conforme expomos anteriormente: 

 

Eu leio pouco. 
[...] 
Assim, às vezes, eu pego e dou uns toques assim nele, né. Você tem tanto 
livro. Tem que de vez em quando pegar um livrinho escolhido e ler. Porque são 
histórias, né? Boas, então tem que interessar em ler. Eu sempre falo pra ele. 
Mas ele não se interessa (informação verbal)188.  

 

No depoimento acima, Lívia reafirma o fato de ler pouco, mas mostrou atenção 

ao movimento do filho, ressaltando a importância de ele realizar leituras e usar o acervo 

que tem em casa. Notamos que ela não se mostrou alheia ao processo de 

aprendizagem do filho, esclarecendo que, apesar de conversar com ele, Gilson não 

mostrava interesse em desenvolver o hábito da leitura. Lembremos que atividades de 

leitura e escrita passaram a se tornar mais interessante para Gilson em meados do 2º 

ano, quando ele passou a receber atenção individual diante do processo de 

alfabetização, aspecto que pode ter contribuído para essa ausência de interesse 

detectada por Lívia. 

Identificamos um grande acervo de livros guardados na residência de Gilson, 

entre eles, livros didáticos e de literatura que ele e a irmã ganharam na escola ou foram 

                                                 
187 Entrevista concedida por Lívia em 14/08/2014.  
188 Entrevista concedida por Lívia em 15/01/2015. 
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doados. Embora tais materiais tenham sido citados desde o começo da pesquisa, só 

tivemos acesso quando a família se mudou de casa. 

 

Fotografia 83 – Acervo de livros encontrados na casa de Gilson 

 
Fonte: a autora 

 

 

Fotografia 84 – Acervo de livros- livros didáticos e  
revistinha Turma da Graça 

 
Fonte: a autora 

 

Esse arquivo de livros exposto por Gilson e sua mãe, revelaram a importância 

dada aos materiais que possibilitavam a interação com o texto e o desenvolvimento da 

leitura. Vimos que muitos dos livros expostos foram trabalhados na escola e chegaram 
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à casa de Gilson como possibilidade de (re) leituras, não mais escolares, como foi feito 

na escola, mas pelo prazer de ler ou reler algo. Nessa perspectiva, fomos apresentados 

por Gilson aos livros que mais gostava, tendo destacado, “Douglas quer um abraço” e o 

outro, lido na escola pela professora Elisa - “Boneco Neco e Maria Flor – uma história 

de bonecos e bonequices - em que ele, inclusive, realizou uma pseudo leitura em uma 

das aulas expostas na subseção anterior: 

 

Fotografia 85– Livro preferido de Gilson 

 
Fonte: a autora, 2015 

 

 

Fotografia 86 – Livro trabalhado na escola  
E apontado como um dos preferidos por Gilson 

 
Fonte: a autora 

 

Gilson (G.):É essa. É esse daqui que eu gosto. 
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[...] 
G.: Eu tava procurando. 
Priscila (P.): Lêpra mim. 
G.: Esse daqui é Dou [...] Douglas. 
[...] 
G.: quer um abraço. Douglas quer um abraço. 
[...] 
G.: Aí ele abraça tudo, abraça uma ovelha, abraça coelho... 
Irmã: Abraça o lobo, abraça a mulher. 
G.: A árvore. 
[...] 
P.:E qual que tu estudou o ano passado daqui, que tu mais gostou com Elisa? 
G.: Foi esse. 
P.: Qual o nome? Lêpra mim. 
[...] 
G.: Bo. Bo. E. Boneco. Bom e co. não. Não. 
[...] 
G.: Bom e [...] Bone, não bom. 
P.:Tá certo o que tu leu. Bo [...] 
G.: Boneco. 
P.: Oxente e é essa letra? 
G.: Eita. Boneco. Neco e Maria Jo (informação verbal)189. 

 

 

Ficou evidente a familiaridade de Gilson com os livros que nos apresentou e, 

apesar da dificuldade em ler algumas palavras, vimos o seu esforço em realizar a leitura 

dos títulos. Nesse período ele já estava alfabetizado, mas apresentava algumas 

dificuldades e fazia pausas durante a leitura.  

Outros materiais escritos também foram identificados e possibilitavam eventos de 

letramento significativos naquele espaço, como o calendário e uma revista de vendas, 

“Jequiti”. A revista era vendida pela avó de Gilson e por sua mãe (que vendia para a 

sogra). Ele parecia ter intimidade com os produtos disponíveis no referido material, 

como pudemos perceber em uma das nossas idas à sua casa, quando ele nos ofereceu 

a revista e explicou que a avó podia nos vender. Identificamos a mesma revista em 

mais de um momento, o que nos indicou a pertinência daquele material escrito, que 

compunha o cotidiano da família.  

 

 

  
                                                 
189 Entrevista concedida por Gilson em 15/01/2015. 
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Fotografia 87 – Revista identificada na casa de Gilson 

 
 

Fonte: a autora 

 

O calendário também exercia seu papel naquele ambiente, indicando certa 

organização doméstica e a possibilidade de interação cotidiana que Gilson poderia 

estabelecer com esse gênero textual: 

 

Fotografia 88 – Calendário na cozinha da casa 

 

Fonte: a autora 

 

Priscila (P.): O que é isso que tá ali na parede? 
[...] 
Gilson (G.): Água da, de. Água da terra. 
P.: sim. Mas o que é isso? 
[...] 
G.: É um ca [...] . um cartaz. 
P.: É? E ver o que aí? 
G.: Isso daí é da data. 
P.: É? Como é o nome disso? Que eu não sei. 
Lívia.: Como chama? Tem um nome disso, desse cartaz? 
G.: Ah, eu não sei não. 
 
[...] 
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G.: Lembro não (informação verbal)190. 

 

No diálogo acima, apesar de ter esquecido o nome do gênero, Gilson falou da 

sua funcionalidade, o que nos permitiu perceber o conhecimento consolidado sobre o 

uso do mesmo. Julgamos pertinente frisar que, de acordo com Lahire (2004b), materiais 

escritos, como esse, podem indicar uma organização doméstica e causar influência 

positiva na organização em outras situações diárias da criança. 

É interessante destacar que, quando indagado inicialmente, Gilson expôs o 

nome que estava registrado no referido gênero e só depois explicou o que era. Ele leu 

autonomamente, ratificando os aprendizados consolidados ao final do 2º ano, como 

explanou Elisa. 

Lívia também esclareceu a relação estabelecida pelo filho com escritos urbanos, 

como a leitura do nome de ônibus, pertinente para a vida prática: 

 

Lívia: Ah, uma vez, agora eu lembrei. [...]. Você veio da rua, aí você falou 
assim: mãe, eu já consigo ler o ônibus! Lembra? [...]. Avenida [...] Que você leu. 
Lembra? 
Gilson (G.): Avenida Norte. 
Lívia: É. Ele conseguiu ler. 
[...] 
G.: Eu juntei a letrinha e juntei. Eu li (informação verbal)191.  

 

A realização da leitura possibilitou à Gilson a oportunidade de se relacionar com 

o escrito na busca de verificar o ônibus que precisaria pegar. Acreditamos que no 

período em que se deu a situação narrada por Lívia, Gilson estava no processo de 

apropriação do sistema de escrita e vivenciava, na escola, momentos que permitiam 

reflexões acerca da leitura e escrita, que podem ter despertado o interesse em interagir 

com variados materiais. Nessa ocasião, solicitamos que ele escrevesse o nome do 

ônibus e, envolvido por várias dúvidas e ajudas da mãe, fez o registro: 

 

Lívia.: É só ver. É só você prestar atenção no som que sai. 
Gilson (G.): Vi. Vi. É um i.[...]. É um i. Aveni [...]. v, v, v. Acho que é um i, né 
mainha? 
[...] 
Lívia: não do jeito que aparece no ônibus ele é abreviado, né? 

                                                 
190 Entrevista concedida por Gilson em 15/01/2015.  
191 Entrevista concedida por Gilson e Lívia em 14/08/2014. 
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[...]. Não é escrito todo Avenida. É abreviado. Porque o espaço lá é pequeno, aí 
se fosse escrever Avenida Norte, então ele abreviou colocou A [...] Escreve aí. 
V. 
G.: Ó mãe, xiiiiii, eu não sei como é v. 
[...] 
Lívia:V [...] fala alguma coisa com v. 
G.: V é v. 
[...] 
Lívia: V de ver. 
G.: É de ver. 
[...] 
Priscila (P.):Tu já botouNor, e agora? Avenida Nor... 
G.: Te. É um t, t de tatu. 
P.: Com o que? 
Lívia: Com o que? Num é t mudo não. 
G.: T. 
P.: Norte. 
G.: Norte. V. Avenida. 
P.: Norte. 
G.:Nor é um o. 
P.:Tu já botou menino. Em um t aí. É Norte. T com? 
Lívia:Nor você já botou. 
G.: E (informação verbal)192. 

 

 

A interação entre mãe e filho trouxe à tona as dificuldades de Gilson, naquele 

período, bem como, o modo como Lívia intervia no processo de aprendizagem, 

chamando atenção para o som da palavra. Ela, de certo modo, queria que o filho 

pensasse nas relações som-grafia, corroborando com as reflexões escolares que se 

desdobravam nas aulas de Elisa.  

Em outro momento de diálogo com Gilson, nos disse que também ficava lendo 

as palavras dos outdoors, ou, como ele falou, “as palavras grandes”. A relação dele com 

esses escritos do mundo, do meio urbano, reitera as palavras de Chartier, Clesse e 

Hebrard (1996) sobre essas relações com o “universo impresso”, que podem ser 

considerados pela escola no trabalho com a alfabetização.  

Entre os aparelhos eletrônicos presentes nesse ambiente familiar, o celular foi 

destacado por Lívia, que esclareceu a autonomia do filho ao mexer em tudo do 

dispositivo. Essa dinâmica propiciada pelo celular e o computador (visualizado na nova 

casa) permitia que Gilson se envolvesse em atividades de leitura e escrita e, mesmo 

não lendo, desenvolvia táticas que disponibilizavam acesso às suas buscas. Assim, co- 

 

                                                 
192 Diálogo estabelecido durante entrevista com Lívia em 14/08/2014. 
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tidianamente se familiarizava com os escritos que permeavam a tela do celular ou 

computador. Ele nos relatou que costumava achar vídeos, filmes e jogos. Além do 

celular e computador, também identificamos uma televisão.  

A análise tecida até então, nos permite afirmar que Lívia contribuía de maneira 

diversa com o processo de aprendizagem da leitura e da escrita de seu filho, 

possibilitando o acesso a textos religiosos, mediando momentos familiares com esses 

textos e mantendo o arquivo de livros. Embora não houvesse a rotina diária de 

realização de tarefas de casa, conforme inferimos ao longo dos nossos diálogos e a 

partir das observações de aula, Lívia não se mostrou alheia aos assuntos escolares, 

pelo contrário, nos pareceu bem informada sobre as questões relacionadas ao filho e 

revelou suas preocupações: 

 

Ele não tem problema nenhum, eu tava pensando que ele tava com atraso 
mental, né, nada disso. [...] Pelo contrário ele é muito inteligente. E por que ele 
tá com essa dificuldade? Eu vejo assim na escrita como ele não sabe. Ele tem 
muita dificuldade, sabe? Aí é, eu não sei se eu te falei que Antônia pediu pra 
mim procurar uma psicóloga, me deu um encaminhamento (informação 
verbal)193.  

 

O depoimento de Lívia expressou a angústia dela diante das dificuldades que o filho 

ainda apresentava naquele período, buscando ajuda na escola a partir de conversas com 

a direção e a professora. Diferente da percepção posta por Elisa, a mãe de Gilson não 

nos pareceu desatenta ou crente que o tempo faria o filho aprender. Caso validasse esse 

discurso, ela não falaria sobre essas questões com certa preocupação, muito menos 

exporia seu alívio com a chegada de Elisa, que, na sua concepção, era mais conectada 

as particularidades dos alunos. Cabe frisar, que tal discurso talvez fosse um maneira de 

não ter a escola como um problema ou uma dificuldade em resolver tais questões.  

Os problemas do filho pertenciam ao conjunto de atenções prioritárias de Lívia, que, 

ao que nos pareceu, tinha costume de ir à escola para se informar. Ela explicou o trabalho 

desenvolvido pela professora Elisa, demonstrando atenção às conversas estabelecidas, e 

sintetizou algumas questões escolares delineadas anteriormente: 

 

 

                                                 
193 Entrevista concedida por Lívia e 14/08/2014. 
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Isso. Aí eu conversei com a professora pra saber, né. Sobre isso dele, aí ela 
falou que tava trabalhando esse problema que ela já pegou uma bomba assim 
como dizer, né. A sala totalmente bagunçada. Aquele problema de confusão, de 
briga e as crianças não tavam, principalmente Gilson. Vamos falar dele, né. Não 
tava aprendendo nada. Não tava desenvolvendo nada. Aí é [...] aí eu perguntei 
pra ela. Então como é que ele tá? Como é que ele foi? Aí ela conversou a 
explicar. Que ela tava trabalhando ele e num sei o que. A sala, alias, né. E ele 
tava dando um sinal que tava melhorando e foi mesmo, ele melhorou. Porque 
vem tudo ali escrito, né (informação verbal)194.  

 

Esse acompanhamento de Lívia é um indicador de sua atenção ao 

desenvolvimento do filho, que possibilitava a identificação dos avanços a partir do ponto 

de vista docente.  

Nessa direção, Lívia esclareceu para o filho a importância das tentativas em 

busca do aprender: “É isso que eu tô acabando de falar. Cê ficar sempre tentando, 

tentando, por mais que você não tá conseguindo você não desista” (informação 

verbal)195. 

Afirmando ainda, já após o final do 2º ano: “Tem muita coisa que aprender, né? 

Tá só começando. Eu acho que daqui prafrente ele vai aprender mais” (informação 

verbal)196.  

Ao final da construção do retrato de Gilson, pudemos entender as ações 

empreendidas na escola e em casa, e que contribuíram para a aprendizagem da leitura 

e da escrita. O tempo de atenção dispensado pela escola às particularidades da criança 

foi insuficiente, deixando Gilson à margem de diversas atividades cotidianas. Apesar 

disso, ele criava suas táticas de permanência em sala de aula, ora fazendo a tarefa ao 

seu modo, ora se negando a realizar algo. No entanto, os investimentos escolares, 

representados também pela troca docente, mostram como as mudanças ocorrem a 

longo prazo e como Gilson, paulatinamente, foi sendo conduzido por novos caminhos. A 

escola, portanto, exerceu sua função primeira, não deixando a responsabilidade pesar 

sobre a família, apesar dos depoimentos que reiteravam a ausência da mãe. 

Vimos ainda que Gilson participava de situações de aprendizagem também em 

casa, desenvolvidas pela presença de variados materiais escritos e pelos eventos de 

letramento que se desdobravam pela presença de determinados materiais. Muitas das 

                                                 
194 Entrevista concedida por Lívia em 14/08/2014. 
195 Entrevista concedida por Lívia em 14/08/2014. 
196 Entrevista concedida por Lívia em 15/01/2015.  
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ações empreendidas em casa não envolviam diretamente ações que objetivavam 

ensinar, mas acabavam por contribuir com o desenvolvimento da leitura e da escrita. 

Em suma, a aprendizagem consolidada por Gilson foi resultado dos 

investimentos e esforços escolares, somados às ações que se desdobravam no 

ambiente familiar, envolvendo materiais escritos significativos, embora nem sempre 

fossem reconhecidos pela escola, e pela participação de Lívia, que oferecia as ajudas 

necessárias, como afirmou Gilson ao ser questionado se alguém o ajuda em casa: 

“Uma pessoa. [...]. Quando eu faço errado aí ela faz: “Gilson! ”Ela fica bem caladinha, 

mas quando eu faço errado: “É isso, Gilson?” [...]. É minha mãe (informação verbal)197.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 
197 Entrevista concedida por Gilson em 14/07/2014. 
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10 “O AVIÃO É BONITO” – GISELE 

 

Quando a gente cresce um pouco 
É coisa de louco o que fazem com a gente:  
Tem hora pra levantar, hora pra se deitar, 
Pra visitar parente.  
Quando se aprende a falar, se começa a estudar,  
Isso não acaba nunca.  
E só vai saber ler, só vai saber escrever  
Quem aprender o bê-a-bá (TOQUINHO, 1987). 

 

Gisele morava com a mãe Édna e o pai, no bairro das proximidades da escola, 

mas vivia boa parte de seus dias na casa da patroa, e convivendo também com suas 

filhas de 23 e 26 anos, que a considerava como membro da família. Édna trabalhava 

naquela casa desde o nascimento da Gisele. Desse modo, convivia com toda a família 

como parte dela, como pudemos perceber durante as visitas.  

Édna informou que todos os dias ela acordava cedo e se organizava com a filha 

para seguirem juntas ao trabalho. Após chegar à casa da patroa, Édna a levava à 

escola, retornando imediatamente ao trabalho. No final da manhã a buscava e 

novamente retornava com a filha para o local de trabalho. Assim, diariamente ena maior 

parte das horas, aquela era a casa de Gisele. A criança, inclusive, chamava de “vó” a 

mãe da patroa, como presenciamos em uma das idas à essa casa, quando a mãe da 

patroa estava por lá. Percebemos uma relação de harmonia entre Édna e as pessoas 

de seu contexto profissional. Vale ressaltar que conhecemos apenas esse espaço, ou 

seja, a casa de Gisele e seus pais não tivemos a oportunidade de visitar. 

Édna tinha o ensino médio completo e o seu marido, no início da pesquisa, se 

matricularia em uma escola para fazer o 1º e 2º ano do ensino médio. Ela expressou a 

importância de ter, no mínimo, esse nível de escolaridade para conseguir algo melhor 

profissionalmente.  

Acompanhamos Gisele na escola durante parte do ano de 2013 e todo ano de 

2014, além de realizarmos momentos de imersão na casa da patroa de sua mãe. Gisele 

entrou na escola pesquisada no ano de 2013, quando se encontrava no 1º ano do ciclo 

de alfabetização. Havia estudado em uma escola privada durante a educação infantil e 

era uma das poucas alunas que já estava alfabetizada ao iniciarmos a pesquisa.  
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Assim, buscaremos revelar esse retrato, com o intuito de compreender o 

percurso de Gisele no que concerne ao aprendizado da leitura e da escrita. Desse 

modo, apresentaremos primeiramente o contexto da sala de aula e as peculiaridades 

que envolveram Gisele durante o 1º e o 2º ano e, em seguida, os aspectos que a 

caracterizavam no contexto familiar e que contribuíam para aprendizagem. 

 

10.1 GISELE NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: um caso interessante 

 

A observação das aulas na turma em que Gisele se encontrava, desde o seu 1º 

ano, como também, suas ações e envolvimento diante das atividades e demandas 

escolares nos permitiu entendê-la com vistas no processo de aprendizagem da leitura e 

da escrita. Ou seja, observar precisamente aspectos singulares de Gisele nos fez 

perceber uma aluna atenta às atividades, apropriada do sistema de escrita, mas 

dispersa e, as vezes, acomodada diante do que já havia aprendido.  

O fato de já estar alfabetizada no 1º ano fazia com que Gisele fosse mais 

participativa e interessada pelas aulas e tarefas solicitadas. Até porque, em muitas 

ocasiões, era realmente preciso saber ler e escrever autonomamente para realizar 

algumas atividades. Nesse sentido, ela era sempre posta em evidência, o que 

potencializava ainda mais a sua participação.  

 

Fotografia 89 – Ditado realizado por Gisele 

 
Fonte: a autora 
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Embora fosse participativa e atenta às tarefas, Gisele costumava conversar 

bastante com as colegas durante as aulas e, algumas vezes, se envolvia em conflitos. 

É importante frisar que Gisele era negra e, quando brigava com as colegas, sofria com 

a discriminação que se desdobrava nessas ocasiões, fato que a chateava, levando a 

sua mãe a solicitar intervenção da escola. Tais conflitos ocorreram com frequência ao 

longo do 2º ano. A diretora Antônia falou um pouco sobre isso: 

 

Gisele, a gente teve muitas questões de relações com ela, né? Das meninas, 
tem uma situação de liderança, uma situação de [...] tem inveja. A mãe dela é 
muito presente. O pai dela é muito cuidadoso. O pai dela já veio falar com a 
turma sobre as situações de agressão, de xingamento que ela viveu, né? 
(informação verbal)198.  

 

Em seu depoimento, Antônia expõe ainda o envolvimento da família, que se 

mostrava atenta ao que acontecia na escola. 

Traçado esse breve perfil de Gisele, aprofundaremos as especificidades que a 

caracterizam nesse contexto escolar, buscando apontar as contribuições da escola na 

consolidação das aprendizagens do sistema de escrita. O que foi feito para que ela 

pudesse avançar, considerando que já sabia ler e escrever no 1º ano? Para tanto, 

algumas cenas de aula serão expostas envolvendo as professoras Verônica, Elza e 

Tina (1º ano) e Júlia e Elisa (2º ano). 

Gisele costumava realizar as tarefas de classe e de casa, além de participar dos 

momentos de correção na aula: 

 

Após o registro da rotina, Verônica iniciou a correção da atividade de casa, 
referente ao alfabetário marinho. Ela fez a reflexão com os nomes que 
começavam com a mesma letra e explicou que é preciso olhar para a letra 
seguinte (refletindo a ordem alfabética): ‘quem vem primeiro, o ‘a’ ou o ‘o’?’. Ela 
usou o alfabeto fixado na parede, acima do quadro, como auxílio. Alguns alunos 
participaram intensamente, como Gisele e outros colegas, demonstrando 
entender a explicação. Ex.: peixe-borboletapeixe-palhaço (informação 
verbal)199. 

 

A atividade realizada no recorte de aula acima tratava de um conteúdo que 

ajudava Gisele a consolidar as aprendizagens já construídas acerca do SEA, o que 

                                                 
198 Entrevista concedida pela Diretora Antônia em 02/09/2014. 
199 Informação registrada no diário de campo, em 06/09/2013. 
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talvez acontecesse com poucas crianças naquele período, apesar de Verônica ter 

buscado contemplar os alunos com dificuldades. Verônica, no tempo em que esteve 

com a turma, dispôs de muitos momentos para a leitura e deu ênfase em atividades que 

envolviam a apropriação do sistema, por ter diagnosticado as dificuldades de muitas 

crianças que pertenciam à turma de Gisele. 

Permanentemente presenciamos Gisele, ao longo do 1º ano, atenta às tarefas e 

solicitações da docente. Algumas vezes, o fato de escrever autonomamente 

possibilitava que ela se destacasse quando ocorria uma correção coletiva ou ela era 

solicitada a fazer algum registro, como vimos na aula da professora Elza: 

 

Elza ditou as palavras soletrando, chamando à atenção da turma. Em seguida, 
fez a correção chamando alguns alunos para registrarem as palavras. Quando 
algum errava, ela chamava outro aluno.  
[...] 
César não conseguiu escrever ‘uva’. Ele registrou no quadro ‘tua’. A professora 
então falou “Não presta atenção nos lábios da tia [...] 
Milton não conseguiu registrar ‘uva’, escreveu ‘coa’ 
Gisele registrou a palavra uva corretamente. Os alunos foram aplaudidos pelos 
colegas (informação verbal)200. 

 

Notamos que Gisele foi a única que registrou corretamente a referida palavra, se 

sobressaindo entre os colegas que ainda não compreendiam o sistema de escrita. O 

fato de participar de uma atividade como essa acabava não permitindo o 

desenvolvimento de outras aprendizagens necessárias para o processo de consolidação 

do sistema. Na verdade, o ditado não demandava o envolvimento relacionado à 

aprendizagem, parecia mais uma forma para que ela pudesse reafirmar seus 

conhecimentos e mostrar o que já sabia. As palavras ditadas não contemplavam a 

singularidade de Gisele, mas, das crianças que estavam no processo inicial de 

aprendizagem das habilidades de leitura e escrita. Elza ditou as palavras: lua, bola, pipa, 

oi, ai, uva, sapo, boa. Acreditamos na viabilidade da realização do ditado, mas o mesmo 

não contemplou a heterogeneidade da turma.  

Em algumas ocasiões observamos Gisele ser solicitada a realizar a leitura em voz 

alta. Entretanto, ela lia em tom baixo e com algumas pausas entre as palavras, o que 

apontava a necessidade de um trabalho mais sistematizado para leitura: 

                                                 
200 Informação registrada no diário de campo, em 07/11/2013. 
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A professora estava realizando uma atividade do LD de português ‘Estudo dos 
dinossauros e outros bichos’. Ela solicitou que alguns alunos realizassem a 
leitura, boa parte da turma não leu dizendo não saber. Ela perguntava: ‘Você 
sabe lê?’. Gisele e outros colegas leram trechos do texto. 
Após a leitura, a professora Tina realizou a atividade coletivamente. Ela lia as 
questões e perguntava ao grupo, registrando as respostas no quadro. Dando 
continuidade, ela realizou uma leitura coletiva, atendendo ao pedido de Gisele 
‘Vamos ler todos’. A leitura era do poema ‘Eletelefonia’ de Laura Richards em 
Tatiana Belinky ‘Um caldeirão de poemas’ (informação verbal)201.  

 

Diante dessa cena de aula, vemos que Gisele pertencia a um pequeno grupo 

que sabia ler, atendendo à solicitação da professora Tina. Mais uma vez identificamos 

uma ausência de atenção docente em relação à realidade da turma, o que acabava por 

evidenciar a pequena parcela da sala, no caso, Gisele e alguns outros colegas. 

Percebemos também o envolvimento de Gisele que propõe situações coletivas, como a 

realização da leitura, possibilitando o que a professora não havia feito no primeiro 

momento. Gisele parecia reproduzir alguma aula que já havia vivenciado. 

O 1º ano seguiu sem grandes avanços para Gisele. Como já estava alfabetizada 

a algum tempo, parecia ter atingindo o nível satisfatório para aquele ano. Nessa 

direção, teve início o 2º ano e Gisele se manteve entre as poucas crianças 

alfabetizadas na sala, bem como, sem um acompanhamento que a permitisse avançar 

na aprendizagem. Ela lia, escrevia e fazia as tarefas solicitadas, o que parecia ideal, 

tendo em vista os diversos problemas relacionados à aprendizagem de boa parte de 

sua turma. Gisele realizava muitas das tarefas de forma autônoma e não apresentava 

dificuldade quando tinha que realizar um ditado ou outra atividade que demandasse 

conhecimentos que ela dominava. Notamos que esse quadro de parcialidade levou 

Gisele a se tornar dispersa, além de apresentar maior envolvimento em conflitos. 

Acreditamos que por realizar as atividades com certa facilidade, as aulas perdiam um 

pouco o sentido e acarretava essa dispersão. 

Os conflitos se tornaram bastante frequentes nas aulas de Júlia, e Gisele estava 

envolvida na maioria deles: 

 

A aula se iniciou com a correção da tarefa de casa do LD de português. Nem 
todos fizeram a atividade. Júlia sentou, leu os comandos e pedia para os alunos 
circularem os nomes. Aqueles que já haviam feitos, esperavam. Umas das 

                                                 
201 Informação registrada no diário de campo, em 20/11/2013. 
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atividades era sobre ordem alfabética, Júlia perguntou que outra coisa se 
organiza em ordem alfabética. Gisele e outra aluna responderam. O restante da 
turma parecia não saber o que fazer. [...]. Gisele fez a tarefa, mas não parava 
de discutir na sala de aula (informação verbal)202. 

 

Aulas como essa foram frequentes no cotidiano da turma. Notamos que o modo 

como Júlia conduziu a aula tornou o momento desconexo, sem permitir a interação das 

crianças. Gisele e aqueles que já haviam feito a atividade pareciam penalizados, tendo 

que esperar os outros fazerem conforme a leitura da professora, fato que acarretava o 

desinteresse e a dispersão, o que culminava nos constantes conflitos como o da aula 

referendada acima.  

Com a saída de Júlia, a professora Elisa deu um novo direcionamento para a 

turma, buscando diminuir os conflitos e ajudar de forma mais sistemática as crianças 

com dificuldades na apropriação do SEA. Porém, não identificamos um trabalho 

sistemático com Gisele, que a ajudasse a evoluir no nível em que estava. Afinal, mesmo 

estando alfabetizada, ela apresentava dificuldades em realizar a leitura de maneira 

fluente e sem pausas, produzir texto escrito autonomamente, interpretar 

autonomamente textos e comandos de atividades, etc. Ou seja, ainda precisava de 

muitos investimentos para que Gisele consolidasse os conhecimentos acerca do 

sistema de escrita.  

Do mesmo modo como ocorria nas aulas de Júlia, Gisele, às vezes, se 

dispersava quando as atividades do dia se limitavam as questões que buscavam o 

desenvolvimento de aprendizagens já consolidadas por ela, como contagem de sílabas, 

escrita de palavras, entre outras.  

 

[...], Elisa entregou uma atividade de classe, uma ficha com atividade que dava 
ênfase à apropriação do SEA. As crianças deveriam primeiramente pintar a 
quantidade de bolinhas referente às sílabas. 
Elisa explicou a atividade e ajudou alguns alunos em suas mesas. 
[...] 
Durante a atividade, Gisele conversou bastante, parecendo considerar a 

atividade simples. Ela fez lentamente (informação verbal)203. 
 

                                                 
202 Informação registrada no diário de campo, em 31/03/2014. 
203 Informação registrada no diário de campo, em 03/09/2014. 
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Gisele agia do mesmo modo quando copiava algo e logo concluía, ficando com 

maior tempo livre. Entretanto, quando essas atividades envolviam algo diferente, Gisele 

mostrava mais empenho. Vimos sua atenção quando o solicitado foi à identificação, em 

jornal, de palavras com duas ou três sílabas. A atividade possibilitou que Gisele 

conhecesse novas palavras e a permitiu manusear o referido suporte textual. O 

interesse, nesse caso, era pela dinâmica da atividade que, além da identificação de 

palavras, possibilitou a leitura realizada a fim de achar palavras conforme o comando. 

Gisele encontrou dez palavras e as registrou em uma folha: 

 

Fotografia90 – Palavras identificadas e 
registradas por Gisele 

 
Fonte: a autora 

 

Presenciamos uma aula em que Gisele e outros colegas também alfabetizados, 

assumiram a posição de monitores dos colegas ainda não alfabetizados: 

 

[...] Elisa separou os grupos com a presença de um aluno que já lia e outros 
que estavam no processo de apropriação do SEA. O aluno que já lia ficou como 
monitor de dois colegas. 
Gisele monitorava Milton e outra colega. Gisele mostrou a Milton o que ele tinha 
que escrever, quando ele errava, ela apagava. 
[...] 
Ela dizia a Milton apenas a resposta ‘CE, coloca aí’ (informação verbal)204.  

 

Gisele não havia sido preparada para tal função e parecia querer impor o que ela 

já sabia, distorcendo, desse modo, o real objetivo da proposta de Elisa. É relevante a 

                                                 
204 Informação registrada no diário de campo, em 10/08/2014. 
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interação e diálogo entre as crianças dos diversos níveis, mas é necessário deixar claro 

os limites de cada um. Notamos que Gisele acabava potencializando as dificuldades do 

colega, quando apagava o que ele fazia. Tal atitude poderia ser reflexo do seu 

desinteresse pela atividade, pois a colocou em uma função que ela não havia escolhido 

e, naquele momento, não acrescentou no desenvolvimento de suas aprendizagens. 

Nesse sentido, nem sempre as táticas lançadas pelos docentes davam conta de todas 

as particularidades e, muitas vezes, precisavam ser revistas e substituídas. 

Destacamos, apesar disso, um esforço de Elisa na busca de atender a heterogeneidade 

da turma e envolver todo o grupo. 

As atividades de leitura levavam Gisele a um maior envolvimento na aula. Ela 

geralmente participava do estudo de outras disciplinas mostrando-se atenta aos textos 

e assuntos trabalhados. Elisa costumava chamá-la para realizar a leitura de comandos 

de atividades ou parte de textos, o que a mantinha atenta e mobilizada em realizar as 

tarefas.  

Esses momentos de leitura se somavam ao interesse de Gisele pela leitura de 

livros literários ou paradidáticos, conforme ela mesma revelou durante algumas 

conversas e como percebemos no seu cotidiano escolar e familiar. Sobre esse último, 

trataremos posteriormente.  

 

Priscila:[...] Fora as coisas da escola o que é que tu ler? 
Gisele: Meus livros, que eu tenho lá em casa às vezes eu pego e leio 
(informação verbal)205.  

 

Em uma das observações, durante a aula da professora Júlia, ela nos falou que 

pegou dois livros na biblioteca e que, no momento, estava lendo “A professora 

Maluquinha” de Ziraldo. Gisele, no período em que nos transmitiu essa informação, 

trouxe a biblioteca para o cenário escolar e nos permitiu inferir que o espaço garantia, 

parcialmente206, a sua funcionalidade e servia para usos autônomos não só 

relacionados as determinadas demandas docentes.  

 

                                                 
205 Entrevista concedida por Gisele em 14/07/2014. 
206 Usamos o termo “parcialmente”, porque, como já nos referimos anteriormente, a biblioteca não era 

usada permanentemente para o desenvolvimento de atividades que envolvessem as crianças no 
ambiente leitor. 
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10.1.1 Gisele e a produção escrita: algumas contradições entre o coletivo e a 

autonomia  

 

O interesse pela leitura contribuía para que Gisele desenvolvesse habilidades 

demandadas por um outro eixo da língua portuguesa, a produção de texto. Assim, 

vimos que ela se apresentava apropriada quando a atividade envolvia produção 

coletiva de texto, ou seja, uma produção realizada com a participação da turma e o 

auxílio da professora no registro: 

 

Elisa entregou o livro de leitura e escrita do projeto ‘Nas ondas da leitura’ e 
pediu para Gisele ler parte do comando da atividade. Pediu a turma que 
olhasse a figura e dissesse a história. Gisele deu o nome da personagem, 
Gabriela. Elisa pediu aos alunos que contassem uma história. Gisele disse 
praticamente toda a história e a professora fez o registro no quadro. Em 
seguida, ela pediu para alguns alunos lerem a história produzida. Gisele e 
outros colegas realizaram a leitura (informação verbal)207. 
 
 

Fotografia 91 – Livro de leitura e escrita – Projeto “nas ondas da leitura” 

 
Fonte: a autora 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
207 Informação registrada no diário de campo, em 21/05/2014. 
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Fotografia 92 – Produção de texto com intensa participação  
de Gisele 

 
Fonte: a autora 

 
 
[...] 
Em seguida, Elisa entregou uma ficha onde eles deveriam registrar a história 
nas linhas e depois desenhar a história nos quadrinhos. 
[...] 
Gisele concluiu a atividade com autonomia (informação verbal)208. 
 

Fotografia 93– Atividade de Gisele 

 
 

Fonte: a autora 
 

                                                 
208 Informação registrada no diário de campo, em 21/05/2014. 
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A cena de aula acima expõe a autonomia e criatividade de Gisele na criação de 

uma história, apresentando coerência com o contexto apresentado e o nível de 

aprendizagem da mesma. Embora se tratasse de uma produção coletiva, também 

contribuiu para uma produção pessoal da aluna, com algumas poucas participações 

dos colegas. É interessante notar que o desejo em lançar as suas ideias acabava por 

não dar oportunidade a outros colegas, que, de certo modo, se acomodavam diante da 

participação de Gisele.  

Apesar da produção de texto oral se desencadear de maneira tão fluida no 

período das observações, o mesmo não ocorria quando era solicitada para produção 

escrita. Gisele denotava assumir um rigor de aluna que precisava atender a um padrão 

no registro. A produção escrita, diferente da dinâmica da produção oralizada, instituía 

certa limitação à Gisele. Assim, verificamos em mais de uma ocasião, que, ao ser 

solicitada a produzir livremente, ela se restringia ao registro de frases mecânicas, sem 

os traços daquela criatividade expressa na coletividade: 

 

Fotografia 94 – Frases elaboradas por Gisele 
quando solicitada a escrever livremente 

 
Fonte: a autora 

 

Priscila (P.):Tu sabe ler e escrever? Hum. Então bora fazer assim, tu bota teu 
nome e o que tu quiser escrever. Tá certo? Gisele, ler pra mim o que foi que tu 
escreveu. 
Gisele (G.): O pato é bonito. 
[...] 
G.: A boneca é bonita. 
[...] 
G.: O caneco é bonito. O avião é bonito (informação verbal)209.  

                                                 
209 Entrevista concedida por Gisele em 14/07/2014.  
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Durante essa entrevista, em que pedimos o registro do que Gisele sabia escrever 

ou da forma como sabia, vimos as suas limitações em realizar outros registros que não 

frases simples e aparentemente bem cartilhadas. As frases repetitivas não se 

relacionavam diretamente a algo vivenciado ou aprendido no espaço escolar e não era 

resultado de um ensino tradicional daquele cotidiano. Embora tenhamos evidenciado 

vários desajustes, como já enfatizamos, não identificamos atividades como essa na 

rotina da turma, apenas situações esporádicas. 

De acordo com a fotografia acima, vale ressaltar uma outra dificuldade de Gisele, 

a troca de letras, como o B por P. Uma limitação comum entre crianças no nível de 

escrita em que ela se encontrava. Tal dificuldade apontava a necessidade de um 

acompanhamento sistemático, com ênfase em questões ortográficas, o que não 

ocorreu.  

O mesmo tipo de produção foi identificado quando fizemos a mesma solicitação 

em uma das nossas visitas à casa em que Gisele passava as tardes, “[...] faz o que tu 

quiser. Pode escrever. Pode desenhar [...]” (informação verbal)210. Ela desenhou e 

escreveu novamente frases soltas, apresentando dificuldades em criar ou pensar algo 

que pudesse registrar, denotando querer atender uma solicitação escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 
210 Solicitação da autora da tese a uma pesquisada. 



306 

 

Fotografia 95 – Frases elaboradas por Gisele 
quando solicitada a escrever livremente 

 

Fonte: a autora 

 

Diante desse caso, lembramos Soares (2007) ao ressaltar pesquisa em que as 

crianças, quando solicitadas a escrever “sobre o que quisessem”, se limitaram, assim 

como Gisele, ao registro de frases soltas, semelhantes aos textos estudados em sala 

de aula, buscando a avaliação positiva da professora. O estudante escrevia com fins 

escolares e não realmente aquilo que desejava, apesar do comando. Quando quiseram 

se comunicar, por iniciativa própria, com a professora que estava doente e não havia 

comparecido à escola, as crianças escreveram de forma expressiva, estabelecendo 

uma interação norteada por um desejo pessoal. A autora afirma que essas escritas 

revelavam, de fato, o que aquelas crianças sabiam e eram capazes de produzir quando 

movidas pelo desejo pessoal. Nesse sentido, segundo Soares (2007, p. 81): 
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[...], a escola ensina-lhe que, ao contrário, a situação de produção de texto 
escrito é ou uma situação de demonstração de suas habilidades de grafar as 
palavras que lhe foram ensinadas ou, em etapa mais avançada do processo de 
alfabetização, de demonstração de capacidade em usar a escrita com aquelas 
funções consagradas pela escola, uma escrita que devolva a essa escola o 
discurso que ela impõe. 

 

Embora não saibamos os motivos que levavam Gisele a realizar registros como 

esses, já que não era uma prática vivenciada daquele modo na escola durante o nosso 

período de observação, inferimos que essa forma de produzir podia ser resultado de um 

modelo de ensino da outra escola em que estudou ou mesmo pertencer à maneira em 

que estudava em casa.  

Uma cena de aula evidenciou o investimento de Elisa na produção de frases, 

buscando a participação do grupo com a interação e diálogo na construção de frases 

coerentes com a imagem. 

 

[...] Elisa passou em algumas mesas solicitando a leitura da quadrinha presente 
no livro de  
leitura e escrita do projeto “Nas ondas da leitura”. 

 
Fotografia 96 – Atividade do livro de leitura e escrita 

 
Fonte: a autora 

 
[...] 
Elisa registrou uma atividade no quadro e pediu aos alunos que copiassem, à 
medida que iam acabando, ela colava a figura (a mesma do livro). Alguns 
alunos pintaram. 
Após algum tempo, ela fez a atividade coletivamente, pedindo a alguns alunos 
para dizerem frases.  
 

A menina e o menino estão vendo o pássaro. 
O pássaro não pode ficar na jaula. 

O pássaro é bonito 
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O pássaro é inteligente 
[...] 
 
 

Fotografia 97 – Caderno de Gisele com o registro da  
atividade 

 
Fonte: a autora 

 
Após concluírem as frases, Elisa pediu aos alunos que procurassem palavras 
com três sílabas. 
Elisa chamou Gilson para achar a palavra ‘pássaro’. 
[...] (informação verbal)211. 

 

Notamos que Elisa ampliou a proposta do livro, a fim de dar ênfase a produção 

de frases com sentido. Nessa aula, vimos uma busca constante da participação da 

turma, possibilitando-os pensar na relação imagem-frase. Apesar de identificarmos 

frases mecanizadas, entre elas algumas propostas por Gisele, a ocasião permitiu uma 

reflexão mais ampla que poderia ajudar a aluna a avançar em suas produções. 

Contudo, no decorrer da aula percebemos que a intencionalidade de Elisa era chamar 

atenção dos alunos em níveis iniciais de escrita, propondo atividades voltadas à 

apropriação do SEA. Reafirmamos novamente que a particularidade de Gisele não era 

focada no cotidiano escolar 

 

 

  
                                                 
211 Informação registrada no diário de campo, em 14/07/14. 
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10.1.2 “Ela conseguia tudo”: quando o erro surgia 

 

Durante as observações em sala de aula percebemos ocasiões em que Gisele 

apresentava dificuldade em aceitar possíveis erros de sua parte, como em uma aula de 

Júlia, por exemplo, quando Gisele chorou porque havia errado uma atividade de adição. 

A professora havia apontado o erro, mas não a explicou como deveria ser feito, 

deixando Gisele apreensiva ao se dar conta que não sabia como fazer a tarefa. A 

desatenção da professora para a dificuldade de Gisele apontava certo descaso para as 

especificidades das crianças e, de algum modo, potencializava esse sentimento de 

Gisele diante de seus erros. O fato de se destacar na turma também contribuía com a 

referida desatenção docente. 

Noutra aula identificamos situação parecida, onde mais uma vez vimos a 

dificuldade de Gisele em aceitar o erro de maneira positiva, como também, a ação da 

professora: 

 

Após o ditado, Júlia passou nas bancas, a fim de dá o visto nos cadernos. Em 
seguida, pediu aos alunos que continuassem nos cadernos para registrar a 
segunda questão. Ela solicitou que eles escrevessem com letra de fôrma. 
[...] 
Ela leu o comando da segunda questão ‘Quero que vocês identifiquem o 
número de letras’ ‘Depois quero que vocês contem o número de vogais’. Ela 
pediu ainda que eles contassem as consoantes. A medida que dava o 
comando, fazia o registro no quadro. Também solicitou que dissessem quantos 
pedaços tinham a palavra ‘Tamanduá’.  
Júlia deu continuidade à tarefa pegando mais uma palavra do texto do livro 
didático [...]. 
[...] 
À medida que iam concluindo a atividade os alunos levavam o caderno para 
Júlia ver. Ela dava uma estrelinha para aqueles que acertavam. 
Gisele ficou chateada porque não ganhou uma estrela, informando que havia 
errado (informação verbal)212. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
212 Informação registrada no diário de campo, em 23/04/2014. 
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Fotografia 98 – Caderno de Gisele com a atividade citada 

 
Fonte: a autora 

 

A partir desse trecho da aula evidenciamos a reação de Gisele frente à 

identificação de um erro que a impossibilitou de ganhar a estrela, como alguns outros 

colegas. Não receber o bônus pelo mérito da realização da atividade tirou Gisele da 

posição de destaque, o que a deixava bastante chateada, como podemos ver na aula 

supracitada. A metodologia usada por Júlia, dando “estrela” para quem acertasse, era 

uma forma de mobilizar as crianças frente à tarefa. Se tratava de uma tática docente na 

busca da atenção e participação das crianças e, embora seja uma maneira não muito 

indicada para uma linha construtivista de ensino e aprendizagem, salientamos a 

tentativa bem intencionada de Júlia, a sua manobra para conseguir lidar com a turma.   

A professora Elisa assumia uma postura diferente e a sua metodologia, ao frisar 

o erro, facilitava o reconhecimento de Gisele, levando-a a revisar o que havia feito. 

Destacamos o dia em que, a partir do estudo do texto “Carneirinho, carneirão”, Elisa 

solicitou às crianças que pensassem em palavras com ÃO. Gisele registrou JUÃO e foi 

levada a verificar a palavra, pensar, perceber o que estava incorreto, e registrando 

corretamente. O diálogo possibilitou uma percepção diferente de Gisele frente ao 

pequeno erro dela. Ainda assim, ela não convivia bem com a explicitação de suas 

dificuldades. 
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Em duas entrevistas com Elisa, ela falou um pouco sobre esse perfil de Gisele: 

 

Porque Gisele veio de uma escola particular e entrou nesse grupo assim muito 
além do grupo. E criou aquela imagem de que ela conseguia tudo. Ela ler mais. 
Ela ler bem. Ela aprende rápido faz todas as atividades, e hoje Gisele não está 
mais assim na sala. Eu tenho sentido assim um, não sei o que tem acontecido. 
[...], só o que eu percebo de Gisele passar, que é que a mãe estimula assim ela é 
a melhor, né. Ela faz tudo só. Que eu já conversei uma vez rapidinho no dia do 
conselho com a mãe que ela é boa, mas ainda tem muita coisa pra melhorar. Ela 
ainda não produz sozinha muito bem. Num tem a leitura dela não tá tão fluente 
[...]. Lia melhor do que todo mundo, veio dessa escola particular e agora estagnou, 
porque acho que esqueceu da preocupação da mãe é que ela já era boa e depois 
não estimulou ela a fazer mais. [...]. Ela conseguia bem, mas se você não souber 
conduzir isso bem você estraga, porque foi isso o que vinha acontecendo com ela, 
né. Ela era a melhor. Ela se sentia a maioral da sala. Além que causar o 
desconforto em torno das outras ainda por cima estagnou (informação verbal)213.  
 
[...]. Ela tem um medo imenso de tentar e errar, né. É porque ela sempre foi como 
a que sabe, é a que é boa, então ela nem tenta. Só que fazer o que ela já sabe. 
Na hora de fazer leitura, né. Essa atividade que eu faço leitura no microfone, eu 
percebo que ela não tem aquela leitura fluente e na hora de fazer a leitura ela não 
vinha tentar já pra não mostrar que não sabe (informação verbal)214.  

 

Corroborando com as percepções apontadas anteriormente, Elisa enfatizou o 

modo que Gisele se portava por saber ler e escrever. Ela expressou que a 

supervalorização dada à aluna podia ter contribuído para a presença de dificuldades e 

poucos avanços na aprendizagem. Na entrevista a professora expressou esse receio 

ou medo que Gisele apresentava de errar e como criava manobras a fim de não expor 

suas dificuldades e possíveis erros que poderiam surgir.  

Entretanto, mesmo não tendo muito contato com a mãe de Gisele, Eliza atribuiu 

a ela a estagnação da aluna. Entendemos que a mãe agia positivamente buscando 

valorizar os conhecimentos da filha e, de algum modo, isso era um indicador do esforço 

de Édna. Além disso, Elisa conhecia muito pouco da família e as contribuições da mãe 

para que Gisele aprendesse, como vamos apresentar posteriormente, ao adentrarmos 

no outro espaço de aprendizagem de Gisele.  

 

  
                                                 
213 Entrevista concedida pela Professora Elisa em 14/10/2014. 
214 Entrevista concedida pela Professora Elisa em 16/12/2014.  
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10.1.3 Poucos investimentos: um ano sem muitos avanços 

 

Destacamos a acomodação da escola que deixou Gisele na inércia por bastante 

tempo, sem mobilizar a busca por novos saberes, baseando-se no fato dela já saber ler 

e escrever, deixando a cargo da própria estudante a consolidação dos conhecimentos 

construídos. Nesse sentido, Elisa reconheceu suas falhas diante de Gisele, conforme 

depoimento dado no final do 2º ano: 

 

Gisele não teve, na verdade, eu tive culpa porque assim eu podia ter puxado. 
Do jeito que eu puxei sozinha. Do jeito que eu puxei os que tavam muito 
aquém. Na verdade, eu me acomodei, né. Porque se eu for fazer uma auto 
avaliação essas meninas: [...]. Eu poderia ter puxado muito delas pra elas 
saírem bem mais, né. Só que eu me prendi tanto aos que não sabiam de nada. 
Tava preocupada o tempo todinho de trazer, aí eu tentei nivelar todo mundo 
(informação verbal)215.  

 

A professora deixou claro a atenção dada ao grupo com maiores dificuldades na 

aprendizagem da leitura e escrita, em detrimento do investimento em situações como a 

de Gisele. Mesmo tendo citado as questões familiares, assumiu sua responsabilidade.  

Gisele, como outras crianças, participou do programa Mais Educação, mas para 

ela esse outro turno na escola também não gerou avanços na aprendizagem. Ela se 

interessava pela oficina de esporte e não foi imersa em um trabalho diferenciado, tendo 

em vista a sua especificidade. Na verdade, a oficina de “estudo” somava esforços para 

realizar um trabalho sistemático com os alunos que apresentavam dificuldades de 

aprendizagem e, mais uma vez, Gisele não era a contemplada. Durante uma das 

nossas observações no Mais Educação, mais precisamente na oficina de Milena, vimos 

Gisele ser solicitada a realizar uma atividade de apropriação do SEA, em que ela tinha 

que colar a palavra correspondente à figura. Ela fez a atividade autonomamente, sem, 

ao nosso ver, encontrar sentido no que fazia. A tarefa parecia apenas preencher o 

tempo de Gisele.  

Em uma das observações presenciamos um trabalho pertinente de produção 

textual na oficina “jornal”, em que Gisele foi levada a produzir um texto sobre o meio 

ambiente, mas, tal atividade não contava com uma sistematização que pudesse 

                                                 
215 Entrevista concedida pela Professora Elisa em 16/12/2014.  
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dialogar com Gisele, buscando contribuir para o seu processo de consolidação das 

aprendizagens construídas sobre o sistema de escrita. Além disso, essa oficina 

costumava ser permeada pela bagunça, conversas e conflitos dos alunos. A oficina de 

Milena conseguiu realizar um trabalho mais planejado e com poucas crianças.  

A compreensão das questões expostas acerca dessa ausência de investimento 

da escola em Gisele corroborou para que ela concluísse o 2º ano sem avanços visíveis, 

tendo em vista os conhecimentos que já tinha desde a sua entrada no 1º ano.  

 

De todos é o que é mais complicado pra falar é de Gisele, né. Porque eu acho 
que Gisele não avançou. Ela avançou em alguns critérios, mas eu acho que ela 
só com a influência da família que eu já falei isso. Ela tinha um potencial pra ser 
[...] que era o que eu pretendia no próximo ano com ela, no terceiro ano. Você 
ver que Gisele não consegue produzir textos. Pelo tempo de leitura que Gisele 
já tem, ela já era pra ser uma boa produtora de texto se tivesse sido isso 
trabalhado com ela, né. Mas eu já cheguei em maio com Gisele lendo, né. 
Gisele já lia bem. [...]o que eu digo que ela não avançou é que desse ano pra 
cá com os que tava lá no rabisco feito [...] e avançou. Era pra ela ter conseguido 
no final do ano tá produzindo textos. Queria que no final do ano ela tivesse 
produzindo um bom texto. Ela [...] junta a preguiça com o medo de tentar. [...]. 
Então Gisele, de todos pra o nível que eu peguei a Gisele, no inicio do ano até 
hoje, eu acho que houve um desperdício muito grande dela. [...]. É o que 
acontece, Gisele vem proMais Educação, as atividades pra Gisele é tudo 
“Ah!Eu não vou fazer porque eu já sei, eu num vou fazer porque eu já sei”, mas 
não sei até que ponto ela já sabe ler. Entendeu? Então desperdiça muito, que 
ela é muito inteligente, mas numtá valorizando esse lado de que tem que 
melhorar. Que eu disse a mãe, no último plantão que eu conversei com a mãe. 
‘Olhe, Gisele é muito boa, é, mas ela ainda precisa melhorar pra ela tá dentro 
dessa turma e a senhora tem que ver isso, botar ela pra ler em casa’.[...], Gisele 
já era pra conseguir ler um livro e recontar. Ela não consegue. Ela nem tenta 
fazer isso. E a mãe prejudica isso em quase 100%, essa questão dela, mas 
algumas vezes que a mãe vem não quer tentar. Quando foi pra ela ir pro reforço 
da outra turma a mãe disse que não queria por que ela tava se sentindo mal, 
que era pra ir pra turma dos meninos que sabia mais que ela. Aí você ver como 
isso reforça ela ficar só naquilo. 
[...] 
 
É tipo Ju, Mari, Gisele, elas podiam ter avançado 90%, elas só, avançou 50 e 
os outros avançaram 95, aí vão ficar tudo nos 90%. Tu tá entendendo? Vai ficar 
uma turma nivelada e isso talvez não tenha sido bom para os que já tavam [...] 
(informação verbal)216.  

 

O depoimento de Elisa mostrou a sua preocupação por não ter investido 

significativamente em Gisele e ter contribuído para o quadro negativo que ela 

apresentou. É interessante destacar que a aluna a qual se esperava um maior 

                                                 
216 Entrevista concedida pela Professora Elisa em 16/12/2014.  
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desenvolvimento e avanços na aprendizagem, foi uma das poucas que não apresentou 

esses avanços, o que nos leva a pensar o quanto a escola tem um importante papel e 

como a sua apatia diante das particularidades dos seus estudantes pode gerar 

fracassos. Embora a professora tenha insistindo em também atribuir responsabilidade à 

família, identificamos um investimento positivo desse outro lugar. Salientamos que 

partimos do pressuposto que é o professor que precisa, sistematicamente, estar atento 

ao ensino e a aprendizagem, tendo como foco, seus alunos e as especificidades de 

cada um. 

 

10.2 GISELE, SUA FAMÍLIA, A LEITURA E A ESCRITA: a outra parte do retrato 

 

A casa da patroa de Édna era o lugar em que Gisele passava a maior parte do 

seu tempo, quando não estava na escola. Apesar de não ser a sua casa, localizada em 

outro bairro, ela se sentia em seu lar. Percebemos uma relação de afeto entre as 

pessoas no espaço, confirmada pelas ocasiões em que visitamos. Nas quatro visitas à 

essa residência vimos Gisele com a mãe da patroa de Édna, que ela chamava de avó, 

com as netas da dona da casa, crianças mais novas que Gisele, que passavam alguns 

dias na casa e interagiam constantemente com ela. Gisele, portanto, ocupava um 

espaço naquele apartamento e, como nos disse a sua mãe, era como se fosse daquela 

família.  

As visitas a esta casa ocorreram em meados do 2º semestre de 2013 e em três 

períodos no ano de 2014, no início do ano, no mês de abril e no final do ano, quando 

Gisele concluía o 2º ano do ciclo de alfabetização. As observações no outro espaço de 

Gisele se deu em momentos espaçados para que pudéssemos entender os 

investimentos do ambiente familiar, tendo em vista as permanências e mudanças da 

rotina e a maneira como se dava a presença da escola naquele lugar, ao longo do 

tempo. 

Gisele tinha uma rotina organizada, o que propiciava a sistematização de 

horários para o estudo. Édna explicou que todos os dias quando chegava da escola, 

durante o 1º ano, a filha almoçava e logo realizava as atividades de casa, expondo que 

não precisava cobrar por tal ação. Ela geralmente ajudava a filha e ainda contava com 
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o auxílio da patroa. O cotidiano de Gisele envolvia, permanentemente, a escola, a casa 

em que a mãe trabalhava e a sua casa, onde passava todas as noites e os finais de 

semana217. Aos domingos frequentava a igreja evangélica com os seus pais. A igreja 

tinha uma “escolinha” para crianças, onde elas brincavam e estudavam questões 

relacionadas à Bíblia. 

É significativo destacar que os finais de semana de Gisele não eram voltados 

para o estudo e realização de tarefas escolares. De acordo com Édna, a filha realizava 

as atividades solicitadas na sexta feira. 

A rotina vivenciada por Gisele e sua mãe é a materialização do interesse da 

família pela educação escolar, caracterizando o esforço de Édna em garantir 

aprendizagens que proporcionem boas oportunidades futuras à Gisele: 

 

Aí [...] (suspiro) eu queria que ela estudasse muito pra ter um futuro, ela quer 
ser médica, disse que queria ser médica da marinha, entendesse... aí é um 
monte de coisa que ela quer fazer, médica, advogada (risos) aí pronto, mas eu 
queria que ela fosse melhor assim, pra ela, que ela terminasse os estudos, 
conseguisse uma faculdade, seria pra mim, seria maravilhoso, como eu não 
consegui isso né, eu queria que ela conseguisse (informação verbal)218.  

 

As expectativas de Édna denotam atribuir grande relevância à formação escolar 

e ao trabalho docente, entendendo-a como espaço de responsabilidade pela formação 

do sujeito e a ocupação de melhores posições sociais. Complementou sua fala expondo 

as problemáticas da educação no país e a desvalorização dos professores, que, para 

ela, são os responsáveis em formar todos os outros profissionais. Édna se mostrou uma 

pessoa segura e nos pareceu atenta às questões sociais da atualidade, apropriada 

sobre diversos temas.  

Vale destacar que Édna era uma leitora, embora tenha afirmado que não lia do 

mesmo modo que em outros tempos. Tal fato a tornava uma referência para Gisele: 

 

 

 

                                                 
217 Salientamos que não fomos a casa de Gisele devido a indisponibilidade do tempo de Édna, que 

passava mais tempo no trabalho e os finais de semana não eram dias disponibilizados por ela para 
realizarmos a pesquisa. 

218 Entrevista concedida por Édna em 31/01/2014. 
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Acho que o último livro que eu li, sem ser a bíblia claro, foi [...] vê o livro que eu 
li, visse. [...] meus livros foi Harry Potter, eu li a coleção completa de Harry 
Potter, às vezes eu pegava livro emprestado do amigo das meninas aqui, a 
gente lia os livros, eu cheguei a comprar umas, ela comprou o primeiro ai a 
gente [...]  só quem leu foi eu e Duda eu acho e Renata, só nós 3 que tivemos 
interesse. Aí pronto, foi Harry Potter e o ladrão de raios, Percy Jackson. Foi os 
livros que eu li (informação verbal)219.  

 

O interesse de Édna pela leitura fazia com que ela propiciasse momentos 

significativos para a filha, dispondo de leitura e ampliando o acervo de livros dela. Édna 

deixou claro que costumava ler à noite, antes de Gisele dormir, evento de letramento 

que fazia da leitura uma situação prazerosa entre a família: 

 

Baixei dois livros, visse. A menina que queria voar, eu acho. Eu li o livro pra ela. 
[...] 
É mais à noite. Entendesse? Como eu baixei em casa dá pra ler, aí eu li. 
Porque era a menina que queria voar é um e dois parece, mas eu só li o um, o 
dois eu não li ainda não. Cheguei nele ainda não. 
[...] 
Eu já li assim de título eu não lembro não, entendesse? Mas eu já li até um 
bocado de livro, visse. Pra ela, porque ela tem um monte paradidático em casa, 
visse(informação verbal)220.  

 

Édna se referiu aos livros que havia feito o download no tablet da filha, aos vários 

livros paradidáticos que ela tinha e outros que Gisele recebeu da escola, revelando, 

assim, a diversidade de livros que a filha tinha acesso. Embora não fosse atividade com 

fins escolares, a prática de ler a noite contribuía com a aprendizagem de Gisele, 

levando-a a consolidar o hábito da leitura e a desenvolver conhecimentos pertinentes. 

Durante nossas visitas à casa, constatamos a presença de alguns livros de Gisele, 

os da escola, os que havia ganhado, além dos livros das filhas e netas da patroa de 

Édna, que também são usados por Gisele. Outros materiais, segundo Gisele e sua 

mãe, estavam na casa delas. 

Destacamos que, no período da pesquisa, Gisele havia sido presenteada com 

livrinhos, dados pela filha da patroa de Édna. Tratava-se de uma coleção de livros 

populares com os clássicos dos contos que já haviam sido lidos por Gisele. 

 

  
                                                 
219 Entrevista concedida por Édna em 22/12/2014. 
220 Entrevista concedida por Édna em 16/04/2014. 
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Fotografia 99 – Livro recebido na escola Fotografia 100 – Livro guardado na casa em que 
Édna trabalha 

   
Fonte: a autora      Fonte: a autora 

 
 

Fotografia 101 – Livros guardado na casa em que Édna trabalha 

 

Fonte: a autora 
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Entre os livros expostos, Gisele nos mostrou o que ela mais gostou de ler na sala 

de aula do 2º ano, “Boneco Neco e Maria Flor”, de Francisco Gilson, parte do projeto 

“Nas Ondas da leitura”. Notamos que os livros recebidos na escola eram, portanto, 

transformados em materiais que compunham o acervo pessoal de Gisele e podiam ser 

lidos e relidos sem objetivo didático, mas com contribuições para o processo de 

aprendizagem. Destacamos a importância da entrega desses livros referente ao projeto 

citado.  

Conhecendo o interesse de Gisele pela leitura e o empenho de sua mãe, nos 

questionamos sobre a opção da escola de não mandar os livros da ação “Nas ondas da 

leitura/ProLer” para casa, logo no primeiro momento. Lembramos que os livros da ação 

só foram entregues à medida em que eram trabalhados em sala de aula. Cremos que 

isso terminava por impedir que as crianças realizassem uma leitura prévia da obra e 

pudessem envolver as famílias. Tal movimento caminha na contramão do processo de 

alfabetização e formação de leitores e mostra-se incoerente com a real proposta da 

ação.  

Gisele também nos mostrou dois livrinhos religiosos, que se somavam aos 

eventos de letramento em que ela se envolvia comumente na igreja evangélica que 

frequentava. 
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Fotografia 102 – Livros religiosos 

 

Fonte: a autora 

 

Em relação à frequência ao espaço religioso, Gisele também frequentava a igreja 

próxima à residência de sua avó, no município de Igarassu, geralmente quando 

passava alguns dias nessa casa. Segundo Édna, essa igreja promovia atividades para 

crianças, com historinhas, pintura, dentre outras, dependendo do que era desenvolvido 

na mesma. Na igreja próxima à sua casa Gisele frequentava o grupo de crianças e 

gostava de cantar e dançar as músicas religiosas, como as da cantora gospel, Aline 

Barros, CD comprado por Édna.  

Na nossa última entrevista, Édna expôs: "A pastora tá pedindo agora pra eles 

lerem, tem ela e mais outras lá, aí pede pra eles lerem um versículo, aí lê baixinho, com 

vergonha" (informação verbal)221.  

As atividades religiosas faziam parte da rotina e, assim como outras do cotidiano 

de Gisele, a inseriam na cultura escrita.  

Édna revelou que a filha costumava lê revistas quando fazia uso do banheiro, 

hábito que aprendeu na casa em que a mãe trabalhava, ao ver todos levando algo para 

                                                 
221 Entrevista concedida por Édna em 22/12/2014. 
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ler no referido ambiente. Na verdade, segundo Édna, Gisele ficava vendo as páginas 

e,as vezes, dizia que leu uma palavra. Gisele mostrou as revistas que levava ao 

banheiro, entre elas, Exame e Isto é.  

Gisele se envolvia, assim, em eventos de leitura que contribuíam para o 

desenvolvimento desse eixo da língua. Eram eventos e materiais que se somavam ao 

processo de aprendizagem da leitura e da escrita. 

Apesar da acessibilidade aos materiais escritos, como os livros, e de possuir 

muitos deles, Édna nos informou que Gisele já não apresentava o mesmo interesse, 

que também já não lia muito e, como a filha sabia ler, pedia para ela ler e depois contar: 

 

Muito pouco visse, a tia hoje foi que falou pra botar ela pra ler, fazer alguma 
coisa, eu disse "sim, eu passo o tempo todinho tentando fazer ela fazer isso e 
ela não quer nem pegar um livro pra ler, não quer nada" aí a tia dela mandou 
ela escolher um livro pra ela ler pra depois ela contar pra ela. Aí ela disse que 
leu né. 
[...] 
É uma preguiça tão grande entendesse? Livros tem demais pra ler (informação 
verbal)222.  

 

Édna sempre enfatizava certo desinteresse de Gisele em seus depoimentos, que 

mesmo sendo tão envolvida nas atividades da escola, não apresentava a mesma 

atenção em casa, diferente da explanação da professora Elisa, que, como vimos, 

acreditava que a mãe supervalorizava a filha, contribuindo para as limitações no 

desenvolvimento da aprendizagem. Édna reconhecia o que a filha já sabia, mas sempre 

deixou claro a desatenção de Gisele diante do estudo. Contudo, cabe pensarmos que a 

desatenção pela leitura e os estudos também pode decorrer do processo de dispersão 

percebido no 2º ano de Gisele, resultado do pouco investimento e esforço escolar frente 

às suas particularidades. Afinal, para a professora Elisa, Gisele não apresentou 

grandes avanços, justamente por essa ausência de trabalho especifico que pode ter 

sido responsável em potencializar o desinteresse de Gisele nas atividades cotidianas 

ligadas à escola.  

Para Édna, outros atrativos demandavam a atenção de Gisele e não a 

mobilizava a estudar fora da escola. 

 

                                                 
222 Entrevista concedida por Édna em 22/12/2014. 



321 

 

[...] ela faz tudo direitinho, ela é muito interessada com as tarefas, mais do que 
em casa, em casa ela não tem tanto interesse em fazer as coisas, mas na 
escola. 
[...] 

Na escola é uma coisa, aqui em casa é outra, só quer assistir televisão se 
deixar, entendesse, agora essa história de que ganhou um tablet (informação 
verbal)223.  

 

A presença desses aparelhos, como o tablet e o celular, apesar de serem 

responsáveis por boa parte da atenção dispensada por Gisele, a envolviam em eventos 

de letramento, demandando o desenvolvimento da habilidade da leitura e da escrita. 

Gisele manuseava sem dificuldades os aparelhos, ora realizava suas buscas usando os 

ícones que facilitavam o acesso, ora escrevia o que desejava.   

 

Priscila: E tu já escreve as músicas todas que tu quer? É o que ela mais brinca 
ainda, esse tablet? 
Édna: É o meu celular né, que eu tô proibindo ela agora de pegar no meu celular.  
Gisele: Porque tem o número dos meus amigos. Tem o Whatsapp. 
Édna.: O Whatsapp agora né (risos) 
[...] 
Como eu tenho no meu celular, ela incluiu as amigas dela lá. Ai fica falando ai, 
sabe enviar vídeo entendesse. 
[...] 
Mostra pra ela. Ela vai ver assim? Aí tem uma prima das meninas aqui que 
semana passada ela conseguiu achar no Whatsapp. 
[...] 
Tá vendo aqui ó? Aí tem essa prima das meninas aqui óh, aí ela conseguiu 
encaixar essa menina aqui não sei como, falou com ela, mandou mensagem, 
tarara, domingo passado, foi até a formatura, ela se formou sábado passado em 
medicina (informação verbal)224.  

 

Gisele usava a escrita para se comunicar, sem dificuldades, diferente do que 

ocorria quando era solicitada para produzir o texto em que o interlocutor seria a 

professora. Notamos que a funcionalidade dessa escrita cotidiana com o uso do celular 

permitia à Gisele escrever para um interlocutor real, alguém que estabeleceria um 

diálogo, diferente da maioria das produções escolares. Acreditamos que essa dinâmica 

contribuía para o desenvolvimento da habilidade escrita, pois, nessas ocasiões, Gisele 

não estava em processo avaliativo que a incomodava e limitava a aprendizagem.  

                                                 
223 Entrevista concedida por Édna em 31/01/2014. 
224 Entrevista concedida por Édna em 22/12/2016. 
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Salientamos, nesse sentido, a importância de esclarecer a finalidade das 

atividades de escrita solicitadas na escola, a fim que esse processo não se torne 

sempre uma situação avaliativa, ou como afirma Soares (2007), uma “prestação de 

contas” do autor a um leitor.  

O envolvimento de Gisele com o escrito se dava nos mais variados momentos, o 

que a fazia participante ativa das atividades cotidianas, lendo placas e o nome dos 

ônibus que pegava com frequência, como Igarassu e Macaxeira. A rotina de Gisele, 

portanto, além das atividades escolares, era permeada de materiais e eventos de 

letramento que contribuíam paulatinamente para a consolidação dos conhecimentos 

que ela já havia se apropriado no período do estudo. 

No decorrer da pesquisa, Édna apontou, ainda, alguns eventos de letramento 

viabilizados por ela a fim de ensinar Gisele, ou seja, atividades intencionais na busca de 

contribuir com o processo de aprendizagem desenvolvido na escola. Sobre isso, Édna 

explicou como fazia antes da filha frequentar o programa Mais Educação: "Aí antes eu 

fazia. Entendesse? Mandava ela começar com o meu nome, o nome do pai, escrevia o 

nome dela, dos avós. Entendesse? Aí, às vezes, eu mandava ela fazer até 200, aí 

começa a chorar (informação verbal)225.  

Nessa direção, ela também comprava alguns materiais complementares que, na 

sua opinião, poderiam ajudar Gisele a aprimorar o aprendizado da leitura e da escrita: 

 

Eu comprei no início pra [...] Eu descobri um lugar que tinha. Que eu tava 
procurando há um tempão pra justamente, pra ela estimular, né. Pra melhorar a 
caligrafia, mas e a preguiça deixa ela fazer? Começa a fazer, aí faz errado, né 
(informação verbal)226. 

 

Ao ensinar a filha, Édna fazia uso de modelos escolares, solicitando escrita de 

nomes, números e possibilitando o acesso à materiais não usados na escola, mas 

representativos de um modelo de ensino tradicional, como o caderno de caligrafia. É 

possível inferir que tal modo de ensinar pudesse ser a reprodução do modelo em que 

ela aprendeu e julgava pertinente para o desenvolvimento da filha. O referido caderno 

foi visto em uma de nossas visitas à casa.  

                                                 
225 Entrevista concedida por Édna em 16/04/2016. 
226 Entrevista concedida por Édna em 16/04/2016. 
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Fotografia 103 – Caderno de caligrafia 

 

Fonte: a autora 

 

A importância das tarefas de casa foi ressaltada por Édna, que via nessa 

solicitação a oportunidade da criança poder estudar fora do espaço escolar. Assim, as 

atividades complementares que ela propunha eram realizadas, geralmente, quando não 

havia essa solicitação escolar: "[...] mas é muito bom quando elas mandam tarefa, e 

manda muito assim, por que ai ela faz a tarefa entendeu, tem um horariozinho pra fazer 

as tarefas, quando não manda eu tenho que fazer alguma coisa com ela pra ela não 

ficar sem" (informação verbal)227.  

Fica evidente que Édna era uma mãe presente na vida escolar de Gisele, se 

mostrando atenta aos diversos assuntos que envolviam a aprendizagem e o processo 

de ensino escolar. Com frequência nos relatou os acontecimentos escolares que 

interferiam no cotidiano das crianças, os problemas vivenciados pela filha na sala de 

aula, durante o 2º ano, e outras situações que afetavam Gisele e, consequentemente, o 

seu aprendizado. Nessa direção, ela teceu alguns comentários sobre a dinâmica do 1º 

ano: 

 

                                                 
227 Entrevista concedida por Édna em 31/01/2014. 
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Só foi ruim por conta dos professores, assim, porque ela ficou mudando muito 
de professor entendeu? Não teve um fixo não, porque parece que foram uns 
três professores, entendesse? Aí eu acho que isso atrapalha um pouquinho 
(informação verbal)228. 

 

E quando indagada sobre como estava o 2º ano da filha, expressou: 

 

Péssimo, porque meu Deus a turma dela tá cada vez pior. Entendesse? Tem 
uma Kaline229 que é virada. Ela já chegou mordida nas costas, uma marca 
mesmo de mordida. Lápis nas costas. Ela todo dia ela apanha, praticamente, na 
escola com essa menina. Acho que ninguém tá aguentando mais essa menina 
porque ela é demais. Mas assim [...] sobre a aprendizagem, né. Assim ela tá 
aprendendo direitinho(informação verbal)230.  

 

Édna reconheceu as limitações do 1º ano, causadas pelas trocas constates de 

professores, e se preocupava com a permanecia dos conflitos em que a filha se 

envolvia. Tais percepções reforçam a vigilância permanente de Édna nos assuntos 

escolares que envolviam a aprendizagem.  

Ainda nesta direção, Édna discorreu também sobre o Mais Educação, 

questionando as músicas que as crianças ouviam em algumas aulas e teceu 

considerações sobre o que poderia ser feito em relação à leitura, e que ajudaria Gisele 

a evoluir: "Assim eu fico muito no pé e agora com esse Mais Educação, ela ir pro 

colégio. Era bom eles fazerem lá também assim, um negócio de leitura. Entendesse? 

Pra eles, né? Pra estimular leitura. Pra ver se estimula mais a leitura, né?" (informação 

verbal)231.  

A atividade que levava Gisele a um maior envolvimento no Mais Educação era o 

Taekwondo, tendo participado, inclusive, de uma competição. Para Édna o projeto “Foi 

lucrativo, teve bons frutos”, apesar de não ter contribuindo com o processo de 

consolidação das aprendizagens construídas por Gisele, referente à leitura e escrita. 

Expressou sua percepção sobre a viabilidade do interclasse, uma tática da 

escola com intuito de ajudar as crianças em diferentes níveis de leitura e escrita, mas 

que durou pouco tempo: 

                                                 
228 Entrevista concedida por Édna em 31/01/2014. 
229 Também modificamos o nome citado pela mãe de Gisele, com o mesmo intuito das outras alterações, 

a fim de preservar a identidade da criança.  
230 Entrevista concedida por Édna em 16/04/2014. 
231 Entrevista concedida por Édna em 16/04/2014. 
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[...] falei com a professora pra ver o porquê de mandar eles pra sala, se eles não 
tão gostando né [...] Ela não tava gostando né, ela não tava gostando de ir. Aí 
pronto, até que Edilma disse, que é a professora dela, essa última, falou que não 
achava necessário porque trabalhava com eles tudo que eles tavam fazendo na 
outra sala, já tava trabalhando, e que ela era avançada pra alguns dos meninos da 
sala dela, ela já era bem avançada, entendeu? Eu não achava muito benéfico não, 
ela ir pra outra sala (informação verbal)232.  

 

A professora Elisa acreditava que as queixas de Gisele e sua mãe referentes ao 

interclasse se deram por conta das dificuldades que Gisele tinha nesse outro espaço, 

ou seja, porque nos momentos em que trocava de sala e ficava com alunos de salas 

mais avançadas, ela não era mais a aluna que se destacava. Porém, em discordância 

com a professora, Édna apresentava incômodo porque Gisele sofria implicância das 

crianças mais velhas. De fato, a inserção numa sala de aula com crianças mais 

avançadas poderia deixar Gisele menos participativa diante das atividades 

desenvolvidas. Vale ressaltar que o fato de estar junto a crianças que não pertenciam à 

sua turma e faziam parte de salas de níveis posteriores, deixava Gisele numa situação 

desprivilegiada e contribuía para limitar ainda mais as suas aprendizagens referentes à 

leitura e escrita.  

Elisa acreditava, portanto, que a mãe estimulava em Gisele a autovalorização, 

que a deixava se sentindo superior as demais e a amedrontava diante da possibilidade 

de errar e não ocupar essa posição. Entretanto, Édna não parecia reforçar tais 

posturas, uma vez que reforçava o desinteresse da filha e criava situações que levavam 

Gisele a realizar atividades de leitura e escrita quando se encontrava no âmbito familiar.   

Embora para a professora Gisele não tenha apresentado avanços e o 2º ano 

tenha se dado com tantos conflitos, Édna avaliou positivamente o período e expressou 

aspectos indicadores do desenvolvimento da filha, dando ênfase às lacunas ainda 

presentes: 

 

Foi legal, ela aprendeu bem mais, desenvolveu bem mais, matemática, ela 
gosta de matemática ainda bem, leitura, porque na escola a professora diz que 
ela lê, entendeu? Faz tudo direitinho, a tarefa em casa ela faz direitinho, só que 
a minha dificuldade é fazer ela estudar, pegar o caderno pra escrever alguma 
coisa, pra ler um livro. Essa é a minha dificuldade com ela entendeu? 
(informação verbal)233.  

                                                 
232 Entrevista concedida por Édna em 22/12/2014. 
233 Entrevista concedida por Édna em 22/12/2014. 
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As dificuldades referendadas por Édna resultam também da ausência do trabalho 

docente sistematizado e específico, como já explanamos em outras partes da tese.  

Na nossa última visita à casa da patroa de Édna, fomos informados que Gisele 

sairia da escola devido a mudança de residência de seus pais. Ela iria concluir o ciclo 

de alfabetização em uma escola no município de Igarassu.  

O retrato de Gisele revelou uma criança representativa de um pequeno grupo 

alfabetizado na turma em que estava inserida. Apesar desse aspecto positivo, tendo em 

vista as dificuldades apresentadas pela maioria do grupo, ela sofreu a negação de 

oportunidades que poderiam potencializar os avanços no processo de aprendizagem da 

leitura e da escrita. Gisele foi excluída do ciclo de crianças que receberam 

investimentos escolares que se somaram ao processo de alfabetização.  

Édna não nos pareceu “estagnada” diante da aprendizagem da filha, como 

acreditava Elisa. Ao contrário, vimos uma mãe presente e colaborativa com o processo 

de aprendizagem. Do ponto de vista do desenvolvimento da leitura e escrita, 

destacamos muito mais investimento familiar do que da própria escola. Na família o 

cotidiano permeado de materiais escritos e eventos de letramento se somavam ao 

desenvolvimento da aprendizagem da leitura e da escrita para além das expectativas 

docentes relacionadas às tarefas de casa ou outras solicitações escolares. 
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11 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Mas, quando se termina um pequeno álbum de elaboração do psiquismo de um 
sonhador, retorna a hora da nostalgia dos pensamentos bem rapidamente 
organizados. Eu disse apenas seguindo meu romantismo de vela, uma metade 
de vida diante da mesa da existência. Depois de tantas fantasias, toma-me uma 
urgência de me instruir ainda, de descartar, em consequência, o papel em 
branco para estudar em um livro, em um livro difícil, sempre um pouco difícil 
demais para mim. Na tensão diante de um livro de desenvolvimento rigoroso, o 
espírito se constrói e se reconstrói (BACHELARD, 1989, p. 111).  

 

Chegamos ao momento de tecermos as nossas considerações finais acerca do 

objeto pesquisado. Assim como Bachelard (1989) refere, a chegada ao final desse 

“álbum” repleto de retratos tão singulares nos desperta contínuas reflexões, em um 

movimento de construção e reconstrução acerca do objetivo delineado no início da 

tese. Final não porque tudo já foi dito sobre as cinco crianças investigadas, mas porque 

essas reflexões precisam de interlocutores que dialoguem e ampliem o debate, neste 

sentido, que iniciem um novo ciclo de investigação pautado pelas análises e 

considerações que permearam toda a tese.  

Retomamos as primeiras considerações realizadas na introdução, em que nos 

perguntávamos: Por que alguns alunos já aprenderam a ler e escrever e outros não? O 

que pode ser feito? A família ajuda? Tais inquietações impulsionaram o 

desenvolvimento dessa tese. Nossa intenção era transcender as análises limitadas 

entre família e escola, apresentadas em muitos trabalhos que abordam a temática. 

Buscamos, sobretudo, identificar como a escola e a família investiam ou realizavam 

esforços no processo de alfabetização das crianças. 

Alcançar o objetivo almejado demandou compreender dois contextos diferentes 

em que as crianças viviam: a escola e o ambiente familiar. Foi um desafio metodológico 

realizar uma pesquisa longitudinal, permeada por estudos de caso etnográficos. Desafio 

que tornou possível revelarmos os retratos com a nitidez que nos permitiu entender as 

especificidades de cada criança, embora pertencessem à mesma sala de aula e ao 

mesmo grupo social, intitulado, classe popular.  

A opção metodológica de acompanharmos as crianças durante o 1º e o 2º ano do 

ciclo de alfabetização nos possibilitou mais tempo para entender a dinâmica da escola e 

as particularidades da turma, que interferiam diretamente nas cinco crianças 
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pesquisadas. Esse tempo de imersão na escola nos levou a evidenciar os desajustes 

de uma escola pública, com todas as problemáticas que envolvem afastamentos, trocas 

de professores e, consequentemente, desestrutura da turma e das crianças que 

vivenciavam frequentes mudanças. Mas, além dos desajustes que poderiam apenas 

evidenciar o caos, o longo tempo nesse campo de pesquisa nos permitiu identificar o 

movimento dessa instituição ao perceber os desajustes e as táticas que se somaram 

afim de possibilitar avanços entre as crianças com dificuldades no aprendizado da 

leitura e da escrita. Neste contexto, compreende-se as aulas de reforço, reformulação 

da oficina, “estudo” do programa Mais Educação, escolha de uma professora envolvida 

e indicada para desenvolver um trabalho sistematizado. Essas foram algumas das 

alterações que ocorreram durante nossa permanência na escola. Assim, salientamos o 

quanto foi positivo podermos vivenciar essa dinâmica que movimentou toda a escola, a 

partir da prática escolar e extra escolar das crianças que fizeram parte da pesquisa, 

Milton, Alex, César, Gilson e Gisele, e que passaram desapercebidas por considerável 

tempo.  

As várias professoras que desenvolveram atividades com a turma criaram uma 

rotina diária que nem sempre priorizavam os conteúdos a serem desenvolvidos no ciclo 

de alfabetização. O que presenciamos desde o 1º ano foi a falta de conhecimento do 

perfil do grupo e, consequentemente, a incoerência no desenvolvimento de algumas 

atividades, que muitas vezes desconsideravam conhecimentos que as crianças ainda 

não sabiam. Entre as professoras que acompanhamos durante o 1º ano, apenas 

Verônica propiciou uma rotina sistematizada com ênfase na leitura, escrita e 

apropriação do SEA, além da atenção dada às especificidades da turma, usando, por 

exemplo, os dois tipos de letras ao realizar atividades no quadro. No 2º ano 

identificamos nas aulas da professora Júlia uma continuidade do trabalho descontínuo 

que havia se estruturado ao longo do ano anterior. Assim, observamos o mesmo quadro 

de fracasso entre as crianças que ainda não sabiam ler e escrever, além daquelas que 

já se encontravam alfabetizadas não avançarem, tendo em vista a necessidade de 

apropriação de outras aprendizagens. 

A chegada da professora Elisa, no fim do primeiro semestre do 2º ano, alterou a 

rotina da sala de aula. Elisa, que já havia sido coordenadora da escola, buscou mudar o 
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cenário do fracasso que se consolidava. A ênfase nas atividades de leitura e 

apropriação do SEA passou a compor o cotidiano da sala de aula e as crianças que 

apresentavam dificuldades se tornaram o foco diário da professora. Continuamente a 

turma era levada a se envolver em atividade de leitura e participar coletivamente das 

questões postas pela professora. Milton, Alex, César e Gilson passaram a receber 

atenção individualizada durante as aulas.  

Em suma, identificamos tanto investimentos quanto esforços da escola, tendo em 

vista a conceituação que tomamos como base sobre os referidos termos. No que se 

refere aos Investimentos, vale ressaltar o emprego de recursos pedagógicos 

disponíveis e aplicados no contexto escolar, como o Programa MAIS EDUCAÇÃO, o 

Projeto nas Ondas da Leitura, os livros didáticos garantidos pelo PNLD, os livros 

paradidáticos e literários vindos do PNBE, PNLD, as obras complementares e PNAIC e 

as formações docentes, ou seja, tratavam-se de investimentos financeiros do MEC e da 

Rede Municipal, tornados efetivos pela escola. Do ponto de vista dos Esforços, é 

fundamental enfatizar investimentos da professora Elisa em conexão com a escola, ao 

realizarem ações intensificadas, excedentes, a fim de alfabetizar as crianças com 

dificuldades. A inserção das crianças do 2º ano no programa MAIS EDUCAÇÃO reflete 

claramente esse esforço, visto que as crianças só teriam acesso ao programa a partir 

do 3º ano. Os esforços de Elisa foram nítidos em iniciativas como a intensificação diária 

de suas ações em torno das crianças ainda não alfabetizadas, fazendo uso do som e 

microfone para motivar a leitura, chamando as criança até o quadro, buscando refletir a 

escrita de palavras, trabalhando com textos da tradição oral, acompanhando 

constantemente alguns alunos de forma individual e dialogando com Milena, a 

responsável pela oficina “estudo” do MAIS EDUCAÇÃO, a fim de ajudá-la a realizar o 

acompanhamento dos alunos não alfabetizados. Não identificamos os mesmos 

esforços durante o 1º ano. 

É relevante salientar que no decorrer desta pesquisa observamos o fracasso na 

alfabetização, ou seja, apesar das crianças avançarem na escolarização não há 

necessariamente um avanço na aprendizagem. Vimos que ao longo do ciclo essa 

progressão escolar não estava ligada a uma progressão do aprendizado e tampouco a 

uma progressão do ensino. Em diferentes situações, notamos poucas variações no 
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aprofundamento dos conteúdos, no percurso do acompanhamento do 1º e 2º ano. 

Identificamos que tal fracasso acaba sendo atribuído à família, potencializando o mito 

da omissão parental, no entanto os dados da pesquisa nos mostram que esse fracasso 

está relacionado com a escola, a gestão e a sala de aula, e menos com a família. É 

importante perceber a carência que existe na busca de possibilitar o avanço das 

crianças na aprendizagem da leitura e da escrita, bem como de realizar um trabalho 

com a heterogeneidade. 

Nesse sentido, constatamos a omissão escolar, efetivamente apresentada, uma 

vez que por um longo tempo não se investiu esforços em ações específicas e focadas 

nas crianças em processo de alfabetização, muitas vezes, excluídas justamente pelas 

dificuldades que apresentavam em aprender a ler e escrever. Observando o esforço de 

algumas famílias, contestamos o mito da omissão parental, visto que, de certo modo, as 

mesmas contribuíram para o processo de alfabetização de seus filhos. Contudo, nos 

deparamos com a fragilidade dos discursos que ainda circulam no âmbito educacional 

ao atribuir à família a causa pela não aprendizagem das crianças, ou seja, a 

culpabilizam pelas dificuldades de aprendizagem que as crianças da pesquisa 

apresentaram ao longo do ciclo da alfabetização. O mito da omissão parental parecia 

ter se fincado nesses discursos entre aqueles que faziam parte da escola, que 

insistentemente atribuíam à família um aspecto negativo, generalizando os casos e 

relegando as singularidades de cada indivíduo que, numa visão microssociológica, é 

único e possui experiências singulares.  

Desse modo, ouvimos depoimentos da professora Elisa e da diretora Antônia que 

abordavam a família em seus discursos nos contextos que envolviam a aprendizagem, 

sempre revelando lacunas que interferiam nesse processo, ou seja, déficits familiares 

tendo em vista a expectativa da escola em relação à participação das famílias no 

cumprimento das tarefas. Ao contrário desses apontamentos, nas observações e 

entrevistas realizadas nas casas das cinco crianças, identificamos cenários não 

evidenciados nas falas docentes, ações diárias longe de serem conhecidas pela 

professora ou a escola. 

Milton era “mimado” pela mãe que, agindo de tal forma, não o ajudava;Alex tinha 

uma mãe que não levava os assuntos muito a sério, apesar de estar sempre na escola; 
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César tinha uma mãe que o repreendia diante de suas dificuldades; Gilson tinha uma 

mãe que não lhe dava a devida atenção; e Gisele era muito “mimada”. Essas foram 

algumas características citadas pela professora e a diretora, ao falar de cada família. 

Confere, portanto, apresentarem percepções limitadas e permeadas de “verdades” que 

regem o discurso docente. Os professores costumam tomar como base as suas 

expectativas em relação ao aluno e ao envolvimento familiar diante dos assuntos 

escolares.  

Percebemos, contudo, que cada família se relacionou de forma diferente com o 

processo de alfabetização de seus filhos e puderam, ao seu modo, realizar esforços 

pertinentes que os ajudaram a compreender a escrita e participar de eventos de 

letramento ou vivências significativas de leitura. Os esforços dessas famílias não eram 

reconhecidos pela escola e muitas das aprendizagens que se construíram no âmbito 

familiar não chegaram a dialogar com cotidiano da sala de aula, como por exemplo, a 

leitura que Alex fazia de todo o campeonato pernambucano. Mesmo ainda não lendo, 

ele reconhecia os símbolos do time. Na sala de aula Alex era apenas a criança que 

muitas vezes se negava a realizar o solicitado e, em pleno 2º ano, ainda se encontrava 

na fase inicial de escrita.   

Evidenciou-se a desatenção docente frente as mais diversas situações 

cotidianas vivenciadas em sala de aula. Com naturalidade, professoras deixavam que 

algumas crianças sem tarefas durante todo turno, não intervindo de forma 

personalizada no intuito de ajudar na realização das atividades ou possibilitar reflexão 

sobre a leitura e a escrita, dentre outras situações. Tais cenas do cotidiano das aulas 

potencializaram as dificuldades que se mantiveram por muito tempo no processo do 

Milton, Alex, César e Gilson. Por outro lado, vale salientar o descaso sofrido por Gisele 

que, por estar alfabetizada, ao contrário dos colegas, parecia que não precisava mais 

de nenhum acompanhamento docente, fato que também gerava exclusão e desafios de 

aprendizagem.  

Milton, que no discurso docente era o menino acomodado devido aos problemas 

de saúde que preocupavam a sua mãe, mostrou-se cheio de vontade em aprender a ler 

e escrever, estando envolvido em eventos de letramento que vivenciava em casa, com 

os materiais escritos que possuía e na interatividade com sua mãe. Laura se 
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preocupava com a saúde do filho e mantinha uma postura firme frente aos estudos e 

realização de tarefas escolares. Em todos os depoimentos expressos em encontros 

realizados em sua casa, identificamos atenção aos avanços e dificuldades de Milton, o 

que nem sempre foi observado pela escola, uma vez que ele passou o 1º ano do ciclo 

de alfabetização e parte do 2º ano sem a devida atenção, denotando cumprir apenas a 

obrigação de comparecer à escola e se manter presente em sala de aula.  

Chamou-nos atenção o envolvimento e cuidado de Milton com livros e materiais 

didáticos trabalhados em anos anteriores, como também o conhecimento que já 

possuía sobre o sistema de escrita e que pouco era demonstrado durante as aulas. 

Mesmo não alfabetizado, com apoio externo escrevia palavras estabelecendo a relação 

som-grafia e mostrando compreender os princípios do sistema de escrita. Contudo, na 

sala de aula, pouco ou quase nada conseguia realizar, justamente pela falta de uma 

atenção individualizada que o fizesse aprender e não apenas dar conta de uma tarefa. 

Tais percepções consolidaram nosso entendimento de que a sala de aula, ao invés de 

ter contribuindo com as aprendizagens de Milton, acabou limitando-o, principalmente se 

considerarmos as atividades diárias que envolviam a leitura e a escrita no convívio 

familiar.  

Os livros que pertenciam ao seu acervo eram lidos por Laura antes de dormir, 

tanto os já lidos na escola como outros que ele havia ganhado.  Entre os livros estava a 

bíblia para crianças. Outros materiais escritos e eventos de letramento foram revelados 

ao longo de nossas idas à sua casa. Vimos ainda as ações de Laura com o objetivo de 

ensinar e ampliar as atividades desenvolvidas na escola. Ela, além de prezar pelo 

cumprimento das tarefas escolares, também propunha ditados e outras atividades 

extras para Milton. Suas ações envolviam também a compra de revistas e outros 

materiais que o ajudavam no processo de alfabetização.  

Apesar de todo o esforço empreendido por Laura, comprando réguas do 

alfabeto, passando tarefas extras, lendo para o filho, etc. e o cenário permeado de 

materiais escritos e eventos de letramento, Milton apresentou muitas dificuldades em 

aprender a ler e escrever. Consequência da ausência de atenção na escola e do longo 

período que passou sem atendimento adequado às suas particularidades. Nesse 

sentido, a família contribuiu como pôde para que as aprendizagens se construíssem, 
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mas a escola não mediou efetivamente o processo. Por isso, ao longo da tese 

lembramos-nos da afirmação de Meirieu (1998) quando diz que “não podemos deixar a 

cargo da família o sucesso de nossos alunos. Cabe ao professor ensinar, desenvolver, 

rever e planejar suas aulas com base em metodologias adequadas que possam dar 

conta das particularidades e, de fato, propiciar a aprendizagem.” Foram as atividades 

desenvolvidas por Elisa, somadas ao que Milton realizava em casa, que contribuíram 

efetivamente para o seu avanço.  

Alex, pré-silábico e com tantas dificuldades em compreender o sistema de 

escrita, também seguiu por bastante tempo sem a devida atenção da escola. Ao longo 

das observações identificamos suas táticas para manter-se presente e participativo 

diante das solicitações da professora. Mara, sua mãe, apesar de estar sempre presente 

na escola, não tinha o perfil desejado pela instituição e era citada como alguém que 

achava engraçada a situação do filho e amenizava as dificuldades. No entanto, a sua 

presença e atenção ao que ocorria na escola demonstrava o seu envolvimento, mas 

que, como expressa Diogo (2010, p. 85), não corresponde ao perfil dos “pais 

responsáveis”, “[...] que comparecem na escola e não se intrometem no território 

pedagógico do professor”. Salientamos que ela realizava quatro vezes o mesmo 

itinerário para escola, em que levava e pegava Alex, no turno da manhã, e a tarde, fazia 

o mesmo com o filho mais velho. 

Mara compreendia as dificuldades do filho, mas suas limitações de tempo e de 

conhecimento também a impossibilitavam de ajudar Alex mais diretamente. Entretanto, 

ele se envolvia em eventos de leitura e escrita em casa, interagia com os times de 

futebol, realizava leituras usando os símbolos, reconhecia os CDs que tinha em sua 

casa, dentre outras situações.Tais habilidades e conhecimentos poderiam ser 

potencializados pela escola, caso as docentes e demais profissionais tivessem 

conhecimento sobre cada aluno. Notamos, assim, que mesmo estando em um nível de 

escrita inicial, Alex compreendia muito mais do que demonstrava em suas ações 

limitadas na sala de aula.  

Em vários momentos Alex deixou evidente a sua insatisfação em estar na escola, 

ambiente que realmente o excluiu de vivências significativas de leitura e escrita. 

Embora muitas atividades fossem realizadas em sala de aula, as dificuldades que o 
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mantiveram no nível pré-silábico, até parte do 2º ano, o limitavam na realização e 

participação destas. O uso exclusivo da letra cursiva, por exemplo, foi suficiente para 

manter Alex disperso durante as aulas, pois não conseguia fazer os registros e, quando 

fazia, era de maneira ilegível, buscando apenas cumprir um dever escolar. O caso do 

ditado, em que ele registrou as dez palavras quando a professora ainda ditava a 

segunda, era uma evidencia dessa sua insatisfação e indicio da necessidade de um 

acompanhamento sistematizado.  

Do ponto de vista da alfabetização, notamos que as ações da escola, mais 

precisamente da sala de aula, ocorreram desprovidas de atenção ao particular de cada 

criança.  Evidenciamos que, embora muitas tarefas fossem realizadas ao longo de um 

dia de aula, nem sempre representaram ações que possibilitaram aprendizagens 

pertinentes acerca do sistema de escrita. Para algumas crianças, como Alex, eram 

apenas tarefas sem sentido. Reafirmamos que, com a chegada de Elisa as aulas 

ganharam nova dinâmica e as crianças ainda não alfabetizadas foram trabalhadas com 

foco nas dificuldades pessoais. As aulas de Verônica, no 1º ano, também foram 

responsáveis por momentos mais conectados à realidade da turma. O uso dos dois 

tipos de letras caracterizou uma atenção diferenciada as especificidades e permitiu 

maior participação de Alex. Contudo, o pouco tempo que ficou com a turma não 

permitiu a consolidação dessa prática, que logo foi desmontada pelas sucessivas trocas 

de professoras. 

César, assim como os outros, também sofreu com a ausência de um olhar mais 

especifico na sala de aula. Os conhecimentos que tinha, já no 1º ano, não foram 

reconhecidos. Assim, a compreensão sobre a escrita, tendo como foco os personagens 

que compunham o seu interesse, se desenvolvia de maneira paralela ao que ocorria na 

escola. Observamos ocasiões em que ele soletrou, sem dificuldades, nomes de 

personagens, mesmo ainda não apropriado do SEA e demonstrando dificuldades em 

realizar tarefas autonomamente. Os saberes que construía não foram notados na 

escola, em contrapartida, as ações que se realizavam em casa potencializavam o 

universo de seu interesse e contribuíam com a aprendizagem da leitura e da escrita. O 

tablet e outros aparelhos que César possuía em casa o faziam interagir continuamente 

com a leitura e a escrita. Celma, sua mãe, empreendia esforços no intuito de garantir 
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uma oportunidade de aprendizagem mais atraente para o filho, inclusive, 

providenciando um reforço escolar remunerado, ou seja, desprendendo recursos 

financeiros que comprometiam o orçamento familiar. 

Gilson também vivenciava eventos de letramento que envolvia a apropriação de 

livros religiosos, didáticos e outros que havia ganhado e que compunha seu acervo. 

Alem disso, estabelecia interações proativas com a mãe e a irmã. Mas, como César, 

Alex e Milton, a ele também não foi disponibilizada atenção devida. Gilson, diante de 

atividades que possibilitassem avanços, passou a compor o grupo de alunos que se 

envolviam em brigas constantes, fato que o limitou no processo de aprendizagem 

durante o começo do 2º ano. Embora apresentasse reflexões significativas, quase não 

era provocado a pensar no sistema e naquilo que escrevia ou podia ler. O discurso 

negativo de Gilson se alterou quando Elisa passou a colocá-lo em evidência, dando 

sentido ao que ele conseguia realizar.  

As ações de sua mãe eram limitadas devido à situação socioeconômica em que 

vivia, tendo que cumprir uma série de atribuições por morar na casa da sogra. Mas, 

ainda assim, Lívia deixou claro seu esforço em torno da educação do filho, 

reconhecendo as dificuldades cotidianas e, com fins não escolares, levava Gilson a 

participar de situações relevantes de letramento. Apesar de não realizar atividades mais 

diretivas e de se mostrar tão atenta aos deveres de casa levados pelo filho, 

identificamos um olhar atento, mas perdido, sem saber que direção tomar para ajudá-lo. 

Assim, apesar das limitações, o espaço familiar de Gilson propiciava aprendizagens, 

não necessariamente relacionadas à escola, mas que contribuíam com o mesmo fim.  

De maneira intrigante, desvendamos o retrato de Gisele que, inicialmente, era a 

criança que contava com mais vantagens por já saber ler e escrever. Aluna reconhecida 

pelos professores por estar alfabetizada no primeiro ano do ciclo. No entanto, também 

sofreu com o descaso, dado principalmente por apresentar-se com maior nível de 

conhecimento, frente aos demais, impossibilitando vivências escolares que gerassem 

avanço e consolidação das aprendizagens, conforme expressou a professora Júlia. 

Vimos que os conhecimentos de Gisele davam-lhe certo destaque. Mas, estar 

alfabetizada acabou levando-a a uma situação de exclusão, justamente no momento de 

mudanças, em que a maioria das crianças passaram a ganhar atenção no processo de 
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alfabetização. Foi interessante visualizar o movimento contrário na revelação do retrato 

de Gisele, que se manteve estagnada e sem avanços visíveis ao longo do 1º e 2º ano 

do ciclo de alfabetização. Enquanto isso, participava de ações constantes de leitura e 

escrita na casa em que passava maior parte do tempo, estabelecendo interações 

pertinentes com sua mãe. Acreditamos, nesse caso, que as ações de casa contribuíram 

muito mais que a escola no desenvolvimento das aprendizagens e consolidação do 

SEA. A escola, como reconheceu a própria professora Elisa, parecia manter apenas o 

status de Gisele. 

Em suma, nos deparamos com mães envolvidas com o processo de 

aprendizagem, que organizavam situações escolares a fim de ensinar o filho a ler e 

escrever, como fez Laura, mãe de Milton, e Edna, mãe de Gisele. Ambas criavam 

momentos de ensino, ampliando o estudado na escola. Laura e Edna, apesar da rotina 

de trabalho que tomava parte do tempo, reservavam algum tempo para demandas 

escolares e atividades extras. Na mesma direção, nos encontramos com Celma, mãe 

de César que, por suas limitações relacionadas aos conteúdos de aprendizagem e 

tempo, pagava um reforço escolar para o filho, buscando subsidiar o processo de 

aprendizagem. As três mães realizavam atividades intencionais de ensino que se 

somaram ao que era aplicado na escola. Esses três casos nos mostram que a família 

possibilitava experiências de aprendizagens as vezes mais contínuas do que a própria 

escola. César e Milton tiveram investimentos específicos e sistematizados apenas em 

meados do 2º ano, como Alex e Gilson.  

Os retratos de cada criança nos possibilitaram traçar alguns princípios que 

caracterizam os esforços dessas famílias de classes populares diante do processo de 

alfabetização de seus filhos: 

a) o primeiro refere-se à permanência na escola, e se relaciona com a 

importância que as cinco famílias atribuem aos estudos. 

b) o segundo princípio é o acompanhamento escolar dos filhos, identificado 

na atenção das mães ao entendimento dos assuntos escolares. Todas as 

mães demonstraram entender os problemas da escola e as dificuldades de 

seus filhos, reconhecendo e apontando as mudanças do contexto que, 

paulatinamente, geraram avanços na aprendizagem das crianças. 
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c) o terceiro princípio diz respeito à garantia de situações que possibilitavam 

a interação com a escrita, ou seja, todas as mães, de diferentes modos, 

demonstraram esforços nesse sentido, dispondo de aparelhos eletrônicos, 

realizando leituras de livros literários, comprando filmes e realizando ações 

diretas de ensino, inclusive, reproduzindo modelos escolares. 

 

Consideramos, portanto, que a família realiza esforços na alfabetização das 

crianças, contudo, de modo diverso e nem sempre correspondente às expectativas da 

escola e dos professores. Acreditamos na necessidade da escola compreender as 

realidades a que pertencem cada criança, responsável pela heterogeneidade da sala de 

aula. Heterogeneidade que necessita de um contínuo e efetivo trabalho diferenciado, 

tendo em vista as particularidades e necessidades de cada criança. Nesse sentido, é 

necessário revisar conceitos e eliminar o mito da omissão parental. A escola precisa 

estar atenta à sua função e responsabilidade diante do sucesso e fracasso de seus 

alunos no ciclo de alfabetização e, ao invés de apontar culpados, realizar, de fato, a sua 

função pedagógica. Afinal, a família pode contribuir com processo de alfabetização, 

realizando esforços que ajudem o professor, mas a alfabetização escolar é função da 

escola. 

Assim, se faz necessário o desenvolvimento de outras pesquisas que possam 

dar continuidade às reflexões e questões que emergiram neste trabalho, na busca, 

principalmente, de aliar os investimentos escolares aos esforços familiares com o 

mesmo fim, ou seja, o de contribuir no essencial processo de alfabetização das 

crianças. A ênfase nas atividades realizadas fora da escola, em outros espaços para 

alem do intrafamiliar, pode ser objeto de outras pesquisas importantes que dialoguem 

com o que desenvolvemos até o momento. 
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APÊNDICE A – Roteiro – Entrevista (Professora) 
 

Nome: ________________________________                        Idade: ______ 

Formação: _____________________________   

 

1) O que você poderia nos falar sobre sua turma? 

2) Qual a sua relação com a família dos seus alunos? O que pode falar sobre 

eles? 

3) Você considera importante a participação da família no processo de 

aquisição da escrita? 

4) Fale um pouco de cada uma das cinco crianças investigadas na pesquisa. 

5) As famílias dessas crianças relacionam-se como com a escola? 

6) Você considera que elas ajudam no processo de alfabetização? Como? 

7) O que você pretende que elas aprendam esse ano? 

8) O que considera importante para que esse aprendizado seja efetivado? 

9) O que você acha que levou determinados alunos ainda não estarem 

apropriados do sistema de escrita alfabética? 

10) Que atividades você busca realizar para alfabetizar as crianças ainda não 

apropriadas do SEA? 
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APÊNDICE B – Roteiro – Entrevista (Familiar ou responsável) 

 

Nome: ________________________________                        Idade: ______ 

Profissão: _____________________________   

 

1) Você estudou até que ano? 

2) O que você faz? 

3) O que pensa sobre a educação? 

4) O que você acha da escola? 

5) O que você acha da professora? E das aulas? 

6) Qual a rotina diária do seu filho? 

7) O que ele gosta de fazer? 

8) Seu filho (ou o nome da criança) costuma contar as atividades vivenciadas 

na escola? Você costuma perguntar o que aconteceu? 

9) Você acompanha as atividades escolares dele(a)? 

10) O que ele(a) faz no período após a escola? 

11) As atividades de casa costumam ser realizadas? Você ajuda ou alguma 

outra pessoa? 

12) Como percebe a aprendizagem do seu filho? 

13) Você tem materiais escritos? Quais? Onde ficam os livros didáticos e os 

outros livros dados pela escola? (observar) 

14) Ele(a) usa computador, celular ou outra tecnologia? Ele(a) consegue 

encontrar o que deseja usando esses aparelhos? Como? 

15) Você costuma ler para ele(a)? 

16) Que atividades costumam fazer juntos(as)? 
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17) Ele(a) ler em casa ou tenta? E na rua, você observa algum interesse pela 

leitura? 

18) Que outros lugares ele frequenta fora a escola (tipo alguma igreja)? 

19) Você acha que seu filho evoluiu quanto a aprendizagem? 

20) O que você pretende que ele(a) aprenda? 

21) OBSERVAR 

-- Materiais escritos presentes na casa, objetos, estantes, revista, cozinha 

-- caracterizar o ambiente 

-- fotografar materiais, se possível 
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APÊNDICE C – Roteiro – Entrevista (Crianças) 

 

Nome: ________________________________                        Idade: ______ 

   

1) O que você gosta da escola? 

2) Gosta das aulas? 

3) O que você mais gosta de fazer aqui? O que gosta de estudar? 

4) Você gosta da professora? 

5) O que você faz depois da escola? 

6) E em casa, você estuda? Faz as tarefas? 

7) O que você gosta de fazer quando não está na escola? 

8) Alguém ajuda você a fazer as tarefas? 

9) Você quer aprender o que aqui na escola?  

10) Você gosta que alguém estude com você, leia histórias? 

11) Você tem livros? Alguém ler? (solicitar que mostre-fotografar) 

12) Você tem materiais da escola do ano passado? (pedir pra ver) 

13) Você ler algo em casa? E na rua? 

14) Solicitar que faça o que quiser em uma folha que será entregue (escrita ou 

desenho). 

 

 
 


