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RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou compreender as práticas de duas professoras alfabetizadoras, 
uma do 2º e outra do 3º anos do Ensino Fundamental e o tratamento dado por elas à 
heterogeneidade das turmas, no que diz respeito aos conhecimentos dos alunos 
sobre o Sistema de Escrita Alfabética (doravante SEA). A professora do 2º ano 
chamamos de Ana e a do 3º ano de Betânia. De modo específico, buscamos 
identificar e analisar: (1) as atividades propostas pelas professoras, investigando 
como foi tratada a heterogeneidade de conhecimentos do SEA; (2) os recursos 
didáticos utilizados nas aulas, investigando se/como contribuíram (ou não) para o 
atendimento dos alunos, quanto aos diferentes níveis de escrita; (3) os tipos de 
agrupamento dos alunos, analisando os critérios estabelecidos pelas professoras para 
organizarem os alunos considerando a heterogeneidade de conhecimentos do SEA; 
(4) os modos como as professoras interagiram com os alunos e mediaram situações 
de aprendizagem investigando como a heterogeneidade de conhecimentos  do  SEA 
foi tratada. Para alcançarmos tais objetivos tomamos como base os seguintes 
procedimentos metodológicos: selecionamos duas professoras que desde 2013 
participavam da pesquisa “Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: 
formação de professores e impactos na prática docente”, coordenada pelas 
professoras Telma Leal, Ana Cláudia Pessoa e Ester Rosa, ao qual essa pesquisa 
está vinculada; aplicamos uma diagnose de escrita aos alunos das turmas para 
escolhermos os que seriam acompanhados; realizamos entrevistas com as 
professoras; e observamos dez aulas da professora do 2º ano e cinco da professora 
do 3º, para compreendermos como lidavam com a heterogeneidade de suas turmas 
em relação aos conhecimentos  do SEA. As professoras demonstraram que para 
atender à heterogeneidade das turmas era necessário diversificar as atividades. A 
professora Ana também diversificou as formas de organização dos alunos durante as 
atividades, chegando a desenvolver numa mesma aula, até três tipos de 
agrupamento, juntando os alunos de acordo com os níveis de escrita. Além disso, as 
atividades propostas por essa professora contemplaram os quatro eixos de ensino da 
Língua Portuguesa (leitura, produção de texto, análise linguística e oralidade), dando 
ênfase principalmente aos dois primeiros. A professora Betânia só modificou a forma 
de organização da turma uma única vez, no entanto, não usou o mesmo critério que a 
professora Ana, ao contrário, deixou alguns alunos de fora da atividade ou formando 
par com colega de mesmo nível de escrita. Também não contemplou todos os eixos 
de ensino e deu ênfase à leitura e à análise linguística. Os dados evidenciaram que 
as professoras também diversificavam os recursos utilizados nas aulas, porém não 
tinham clareza sobre os objetivos didáticos. Por meio dos dados analisados foi 
possível identificar diferentes modos de lidar com a heterogeneidade em sala de aula, 
com ações de diversificação das atividades, dos modos de organização dos alunos e 
da produção e seleção de recursos didáticos variados. No entanto, nem sempre as 
estratégias adotadas favoreciam a apropriação de conhecimentos pelos alunos não 
alfabéticos, evidenciando dificuldades das docentes para atender às diferentes 
necessidades em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Heterogeneidade. Práticas de ensino. 



 
 

ABSTRACT 

 

This research sought to understand the practices of two literacy teachers, one from the 
second and the other from the third year of Primary Level Teaching. There is a focus 
on the treatment they give to the heterogeneity of each year level with regards to 
knowledge the students have of the Written Alphabet System (Sistema de Escrita 
Alfabética – SEA). We call the second-year teacher Ana and the third-year teacher 
Betânia. Specifically, we looked to identify and analyze: (1) the activities proposed by 
the teachers, investigating how the heterogeneity of knowledge of SEA was treated; 
(2) the teaching materials used in the classes, investigating when (or when they did 
not) serve the students’ learning in relation to differing writing levels; (3) the types of 
grouping amongst students, analyzing criteria established by the teachers to organize 
the students in consideration of the heterogeneity of SEA knowledge; (4) the ways in 
which the teachers interacted with students and mediated learning situations, 
investigating how the heterogeneity of knowledge of SEA was treated. To reach such 
objectives we used as a base the following methodological procedures: we selected 
two teachers who from 2013 had participated in the investigation “National Pact for 
Literacy at the Correct Age: teacher formation and impacts on teaching practices”, 
coordinated by the teachers Telma Leal, Ana Cláudia Pessoa and Ester Rosa, to 
whom this research is linked; we applied a written diagnosis to the students of the 
classes to choose who would be accompanied; we performed interviews with the 
teachers; and we observed ten classes given by the second-year teacher and five of 
those by the teacher of third year to understand how they dealt with the heterogeneity 
of their classes in relation to knowledge of SEA. The teachers demonstrated that to 
attend to the heterogeneity of the classes it was necessary to diversify the activities. 
Ana also diversified ways of organizing the students during the activities, grouping 
students in accordance with writing levels. Besides this, the proposed activities by this 
teacher contemplated the four lines of Portuguese Language teaching (reading, textual 
production, linguistic knowledge and oral practice), giving emphasis mainly to the first 
two of these. Betânia only modified the organization of the class once. However, she 
did not use the same criterion as Ana. On the contrary, she left some students outside 
of an activity or formed pairs with the same level of writing. Also, she did not 
contemplate all lines of teaching and gave emphasis to reading and linguistic 
knowledge. The data showed that the teachers also diversified teaching resources. 
However they were not clear about teaching objectives. By way of analyzing the data it 
was possible to identify the different ways of dealing with the heterogeneity of the 
classroom, with actions in the diversification of activities, in ways of organizing 
students and in the selection of varied teaching resources. However, the adopted 
strategies did not always favor the appropriation of knowledge by non-literate students, 
showing difficulties that the teachers had in attending to different necessities in the 
classroom. 

 

 

 

Key-words: Literacy. Heterogeneity. Teaching Practices.  
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INTRODUÇÃO 

 

O cotidiano escolar, especificamente o ambiente da sala de aula, se constitui 

como um espaço dinâmico, diversificado e mesmo desafiador. Esse cenário torna 

recorrente, entre a maioria dos professores, as queixas sobre como atender às 

necessidades dos alunos, principalmente de suas singularidades, diferenças e 

múltiplos saberes.   

O respeito à diversidade na sala de aula pode ser concretizado quando 

compreendemos que os alunos são distintos em relação a vários aspectos como: 

biológico-físicos; sociais, econômicos, políticos; cognitivos; culturais; religiosos. Nesse 

sentido, concordamos com Moreira (2011, p. 7), quando ela afirma que “as diferenças 

fazem parte da riqueza humana e que elas existem numa relação que não é sempre 

pacífica, amistosa, pois as desigualdades existem e não há como ignorá-las”.  

Trabalhar com a heterogeneidade em seus múltiplos aspectos é, pois, dialogar 

com as diferenças, no sentido de incorporar a ideia de que cada grupo social e cada 

indivíduo têm o direito de ser e viver de forma diferente. Logo, se considerarmos as 

diferenças como constitutivas do ambiente escolar, também precisaremos considerar 

que o principal papel do professor alfabetizador é saber “(...) atuar com todos eles ao 

mesmo tempo, atendendo às diferentes demandas e auxiliando-os (...)” (LEAL, 2005, 

p. 91).  

Assim, nos interessamos em compreender os modos como os professores 

alfabetizadores lidam com a heterogeneidade de conhecimentos sobre o Sistema de 

Escrita Alfabética (SEA) existente nas turmas dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (EF).  

Essa questão da heterogeneidade das turmas de alfabetização quanto aos 

conhecimentos básicos do sistema de escrita já estava subjacente às discussões 

sobre o regime de ciclos, que mesmo submetido a diversas roupagens (Ciclo Básico, 

Ciclos de Aprendizagem, Ciclos de Formação, Regime de Progressão Continuada, 

Ciclo Inicial de Alfabetização, Bloco Inicial de Alfabetização, etc.), tinha objetivos bem 

definidos, conforme afirmaram Mainardes e Stremel (2012) e Jacomini (2009):  

 

(...) diminuir os índices de reprovação e evasão (...) reorganização do 
tempo e do sistema de promoção dos alunos, do currículo, da 
avaliação, das metodologias de ensino, da gestão da escola e da 
ampliação da participação da comunidade na vida da escola 
(MAINARDES e STREMEL, 2012, p. 4). 
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Destacamos que o ciclo foi uma iniciativa voltada para o rompimento da 

concepção homogeneizadora que predominava no sistema em séries, pois neste, se 

todos eram parecidos, aprendiam do mesmo modo, no mesmo tempo, e, logo, 

ensinava-se para todos da mesma forma, sem adequações.  

O que se pretendia no regime de ciclos era incluir todos os alunos e impedir a 

segregação daqueles tidos como diferentes (os que eram retidos nas séries iniciais do 

EF: 1ª, 2ª e 3ª), pois em uma perspectiva mais excludente eram considerados 

incapazes de avançar com os demais alunos da turma.  

No regime ciclado, apesar de os alunos serem vistos como iguais de direito, 

são concebidos como diferentes (heterogêneos) entre si. Segundo tal concepção, 

todos têm condições de aprender, embora de formas diversas, em ritmos e tempos 

distintos. Assim, mesmo os estudantes que possam estar com dificuldades de 

aprendizagem não são retidos, pois a perspectiva de que todos alcancem ou evoluam 

dentro do processo de aprendizagem.  

No entanto, muitos educadores se opuseram ou explicitaram limites para tal 

regime, alertando que seria necessário um cuidado para não se usar o regime de 

ciclos como pretexto para um ensino precário, em que a progressão automática fosse 

tida como estratégia de promoção, sem haver um trabalho para garantir a progressão 

do ensino e da aprendizagem.  

A preocupação era um alerta contra um ensino espontaneísta, em que o 

docente iria esperar passivamente o ritmo e o tempo de aprendizagem dos alunos 

sem desafiar os estudantes a sair de sua “zona de conforto”, ou mesmo contra a má 

administração do tempo pedagógico, gerando uma acomodação dos professores dos 

dois primeiros anos do EF, pelo fato de as crianças terem três anos para se 

alfabetizarem.  

A preocupação com a heterogeneidade das crianças quanto aos 

conhecimentos sobre o SEA não se deu apenas nos debates acerca do regime de 

ciclos. Essa também foi ressaltada na coletânea de textos do Programa de Formação 

de Professores Alfabetizadores (PROFA), do Ministério da Educação (MEC) quando 

trouxe discussões sobre o conhecimento dos alunos, as formas de agrupamento em 

sala e a ação pedagógica em favor dos alunos com dificuldades de aprendizagem, 

entre outros aspectos. Além disso, nas formações para professores da educação 

básica que são promovidas, por exemplo, pelo Centro de alfabetização, leitura e 

escrita (CEALE), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pelo Centro de 
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estudos em educação e linguagem (CEEL) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) manteve-se, entre outras questões, as discussões sobre ações inclusivas em 

sala de aulas, dos alunos em diferentes níveis de aprendizagem.  

Mais recentemente, a heterogeneidade também esteve presente em uma 

política de formação de professores, denominada Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC)1.   

Nos materiais de formação do PNAIC foi proposto que fossem construídas 

estratégias para lidar com a heterogeneidade em sala de aula, para a garantia de 

“encaminhamento do processo de ensino e aprendizagem das crianças entre 6 e 8 

anos numa perspectiva de continuidade e aprofundamento, visando à construção de 

um sistema educacional democrático, não seletivo e não excludente” (LEAL; 

PESSOA, 2012, pp. 06-08).   

Ao refletirmos sobre os saberes que os professores alfabetizadores precisam 

mobilizar no exercício diário de suas práticas, e mais especificamente sobre a 

complexidade do fenômeno da heterogeneidade humana, vimos que os materiais do 

PNAIC distribuídos pelo Ministério da Educação (MEC) evidenciam a mobilização dos 

que se interessam pela área, no sentido de garantir que os alunos entrem na segunda 

etapa do Ensino Fundamental (4º ao 6º anos) já alfabetizados.   

Para alcançar tal propósito é necessário sair do senso comum que induz a 

certos equívocos ou estigmas que excluem os alunos, por exemplo, promovendo 

separação dos alunos em subturmas, como se a heterogeneidade impossibilitasse a 

condução do trabalho pedagógico, inviabilizando a garantia dos direitos dos 

estudantes à aprendizagem. 

Tais equívocos cometidos por muitos professores e pela própria escola podem 

servir como prerrogativa para que pessoas do meio popular desistam de seguir em 

frente no processo de escolarização na idade e no tempo certo.  

Nesses casos é comum haver pessoas que, após alguns anos por desejo 

próprio e/ou por exigência do mercado de trabalho, regressam à escola, mas lidam 

com a persistência das dificuldades, pois, muitas vezes, elas adentram no ambiente 

escolar já sem motivação para as atividades propostas e desgastadas fisicamente por 

conta de suas atividades laborais e não encontram uma prática docente que favoreça 

                                                             
1
 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um Programa de parceria entre Governo 

Federal, secretarias estaduais e municipais de educação, universidades, que abrange ações de 
gestão, avaliação, distribuição de materiais e formação de professores, para melhoria da 
alfabetização no Brasil. 
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a construção de conhecimentos de um modo mais reflexivo e problematizador que as 

motive a continuar.  

Essa é a dura realidade que alimenta os elevados índices de analfabetos entre 

a população maior de quinze anos de idade no Brasil (cerca de 13,2 milhões de 

pessoas), segundo as estatísticas mais recentes (IBGE/PNAD, 2013).  

Ao discutir a problemática da educação, Kramer (2002) afirma que a 

alfabetização só será efetivada quando partirmos para um projeto de sociedade 

voltado para a democracia e a justiça social, um projeto econômico sólido, uma 

política de emancipação cultural com alternativas que se desdobrem dentro e fora do 

ambiente escolar, ou seja, uma política cultural efetiva que garanta o direito de acesso 

a todos, indistintamente.  

Entretanto, tal direito não pode ser concebido apenas sob a perspectiva do 

acesso às instituições educacionais. Abrir os portões das escolas para que todos 

possam acessá-la, ou seja, garantir legalmente o direito a todos os brasileiros de 

frequentar a escola não é suficiente, uma vez que a mesma precisa se preparar para 

receber tamanha demanda. Além disso, as injustiças sociais (historicamente 

construídas) e a distorção dos princípios da democracia permanecem na forma de 

mecanismos sociais que dão condições de progressão nos estudos a alguns grupos 

sociais e não a outros. Não há distribuição igualitária dos produtos culturais e do 

conhecimento na sociedade. Apesar disso, não se pode minimizar o papel do 

professor e de suas estratégias nos processos de garantia (ou não) de aprendizagem 

por estudantes de diferentes grupos sociais, com diferentes percursos de vida, 

diferentes bagagens culturais. 

Neste estudo, são discutidos aspectos da prática pedagógica que perpassam a 

discussão da garantia do direito à aprendizagem de todos os estudantes. Buscou-se, 

em relação a tal questão, enfocar a prática pedagógica com foco no atendimento de 

todos os alunos para a garantia da aprendizagem da leitura e da escrita. 

No âmbito desse debate, compreendemos que a apropriação do SEA, 

independente da roupagem adquirida, deverá iniciar num certo período de tempo e 

finalizar em outro, num movimento contínuo de ida e volta (quando necessário), sem 

que para isso as etapas de aprendizagem sejam ultrapassadas ou “perdidas”.  

Já que há um tempo determinado para que os alunos se alfabetizem, é 

necessário que as escolas se adequem na busca por mecanismos que concretizem 

esse processo, seja no ensino organizado em série ou ciclo, promovendo reflexões 
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sobre o que precisa melhorar, o que funciona, para corrigir o que não vem dando 

certo.  

A organização do sistema de ensino em série e/ou ciclo foi abordada por Cruz 

(2012), que desenvolveu um estudo de caso múltiplo com seis professoras, três de 

uma escola organizada em ciclos (Recife) e outras três de uma escola organizada em 

série (Camaragibe), nos três primeiros anos do Ensino Fundamental. Seu principal 

objetivo foi investigar os fatores que poderiam contribuir para uma prática de 

alfabetização bem sucedida, considerando as séries e os ciclos. 

 A autora realizou uma atividade diagnóstica com os alunos em cada turma, no 

início e no final do ano letivo; analisou as propostas curriculares das duas redes 

municipais de ensino em que as escolas faziam parte; entrevistou as professoras; e 

observou quinze dias de aulas.  

A referida autora evidenciou uma série de dados, no entanto, nos detivemos 

em focar o tratamento dado à heterogeneidade pelas professoras investigadas com 

relação aos conhecimentos do SEA.  

Os dados mostraram que a professora 2S (segundo ano, seriado) fazia um 

planejamento detalhado de suas práticas (semanal e diário), variava os agrupamentos 

buscando adequar suas ações, quando possível, de acordo com as necessidades dos 

alunos, propondo atendimento para os que estivessem “em defasagem na 

aprendizagem”.  

As professoras 1S (primeiro ano, seriado), 3S (terceiro ano, seriado) e 3C 

(terceiro ano, ciclado) também variavam os agrupamentos, atendiam de forma 

diferenciada e individual aos que precisassem – apenas aqueles em defasagem 

quando comparados com a turma. Inclusive, a professora 3C buscava diversificar as 

atividades propostas de acordo com os objetivos pretendidos, como, por exemplo, 

apropriação da escrita e consolidação dos aspectos ortográficos.  

Na pesquisa, também foi possível constatar que havia professoras nas duas 

redes de ensino que tinham preocupações relativas ao trabalho com o tipo de 

heterogeneidade referida anteriormente. Tal questão pode remeter à ideia de que 

independente do regime adotado, a heterogeneidade pode ser tratada de modo 

consistente, dependendo, sobretudo, da concepção do profissional em ação. 

Outro dado a ser ressaltado e foi evidenciado pela autora é que havia uma 

dualidade com relação à avaliação do processo de alfabetização, em ambas as 

escolas: “(...) ora eram contra a reprovação das crianças (...) ora indicavam ser 
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possível ‘reter com responsabilidade’ (...)” (CRUZ, 2012, p. 9). No entanto, em relação 

à progressão escolar, foi possível notar uma diferença.  

Segundo a pesquisadora, comparando os perfis inicial (PI) e final (PF) dos 

alunos dos 1º anos de ambas as escolas (seriada e ciclada), foram evidenciadas 

algumas semelhanças, como, por exemplo, os avanços destes quanto à apropriação 

da escrita alfabética, apesar de ainda ter sido identificada a presença de crianças com 

hipóteses de escrita silábica, na escola ciclada, ao final do ano letivo.  

Nos segundos anos, as escolas “empataram”, com avanços tanto em aspectos 

de apropriação da escrita como da norma ortográfica. No entanto, enquanto na escola 

ciclada os alunos progrediram no processo de escolarização, na escola seriada 15,8% 

dos alunos foram retidos “por (...) não terem atingido o perfil de saída mínimo” (CRUZ, 

2010, p. 11).  

Tal diferença, no entanto, não foi observada em relação à avaliação nas turmas 

dos 3º anos. Nas duas escolas analisadas, os avanços foram bastante significativos, 

pois a maioria dos alunos alcançou os níveis alfabéticos e terminou o ano letivo com 

“variados níveis de apropriação da norma ortográfica”.  

Apesar disso, no final do ano, os alunos alfabéticos que tinham pouco domínio 

da norma ortográfica ou faziam trocas de letras foram retidos. O que dá indícios de 

que os princípios de exclusão e segregação ainda estão presentes nas nossas 

escolas, independente de sua organização de ensino.  

Assim, questionamos, em relação a tal tendência escolar: Em que medida os 

alunos são beneficiados quando retidos? É possível o professor receber esse aluno e 

auxiliá-lo para que progrida na aprendizagem da escrita alfabética?  

De acordo com as evidências encontradas por Cruz (2012) vimos, de fato, que 

não houve diferenças nas escolas (ciclada e seriada) com relação aos conhecimentos 

dos alunos sobre o SEA no terceiro ano e que as ações cotidianas das professoras 

eram potencialmente favoráveis à continuidade dessas aprendizagens.  

No entanto, houve diferenças entre os dois regimes quanto à promoção das 

crianças que finalizaram o segundo ano, com a repetência já presente entre crianças 

muito jovens na escola seriada, e semelhança entre as escolas que seguiam os dois 

regimes quanto à retenção das crianças no terceiro ano.  

A autora ao problematizar tais resultados defende que a alfabetização nos três 

anos iniciais do Ensino Fundamental deve estar pautada na “continuidade e 

aprofundamento dos conhecimentos a serem explorados”, para que assim se efetivem 
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“(...) as aprendizagens no ciclo/série” e se garanta o direito de todos os alunos se 

alfabetizarem na idade e no tempo certos. 

No ciclo de alfabetização, considera-se tanto a complexidade que é o processo 

de alfabetização em si, quanto o fato de que, na maioria dos casos, a criança estará 

tendo seu primeiro contato com a cultura da escola, suas regras e modos de 

socialização. Por isso, é preciso considerar a necessidade de um tempo para 

aproximar o trabalho pedagógico dos professores e as multiculturas dos alunos.  

Nos três anos do ciclo, é possível manter uma boa relação da criança com os 

conteúdos, dos professores com os alunos e seus familiares (BRASIL, 2012), entre 

outros aspectos, e garantir o direito ao aluno de ser alfabetizado até o terceiro ano do 

EF (CRUZ, 2012, p. 9 apud BRASIL, 2012). Tal perspectiva não condiz com a prática 

da retenção dos alunos ao final do terceiro ano. Como princípio de inclusão, defende-

se a necessidade de criação de estratégias escolares que possam garantir as 

aprendizagens ao longo de toda a Educação Básica. 

Como vimos defendendo ao longo do texto, o espaço escolar se configura 

como um universo de múltiplas culturas e diversidades, e essa heterogeneidade faz 

parte de sua essência, não podemos simplesmente ignorá-la.  

O estudo acima citado mostra que a simples implantação do regime de ciclos 

não garante a inclusão de todos, nem mesmo dos direitos de aprendizagem aos 

estudantes. Silva, Nascimento e Rosa (2013) também alertam para tal questão, 

relacionando tal aspecto à questão das concepções docentes sobre ensino e 

aprendizagem.  

As pesquisadoras evidenciaram que nas turmas do ciclo de alfabetização (do 

1º ao 3º anos), numa escola no município de Olinda/PE, havia insatisfação de 

educadores acerca da implantação desse regime. Ao entrevistarem seis educadores, 

verificaram que quatro deles afirmaram que não tinham como garantir a 

aprendizagem de todos os alunos, uma vez que lidavam com aspectos como: alunos 

com idades e níveis de conhecimentos bem diferenciados; pouco ou nenhum apoio 

dos pais, da gestão da escola; escassez de recursos e materiais didáticos. Alegaram, 

inclusive, que o sistema de ciclos acentuou ainda mais a heterogeneidade de suas 

turmas, em todas as suas variações.  

Tais queixas podem explicar, mas não justificam, certas práticas desenvolvidas 

nas turmas, pois, em se tratando da heterogeneidade na sala de aula, devemos estar 

cientes que ela sempre existirá porque em toda sala tem: aquele que aprende mais 
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rápido determinado conteúdo; aquele que escreve melhor; aquele que precisa de 

mais tempo para consolidar determinadas aprendizagens, etc. É preciso ter clareza 

de que a heterogeneidade se constitui como uma característica comum entre as 

pessoas (cada um é único) e sofre influências de diversos fatores (internos e 

externos) que acabam interferindo no modo de ensinar e de aprender.  

O fato é que a democratização do acesso à escola pública no Brasil (desde os 

anos 1980) pode ser caracterizada sob dois principais aspectos que para nós são 

antagônicos. Como aspectos positivos, destacamos o atendimento voltado para 

alcançar a todos sem distinção, abertura dos portões da escola, ampliação das 

oportunidades e aproximação entre a escola e a comunidade. Como aspectos 

negativos, destacamos a manutenção de uma perspectiva padronizadora, 

homogeneizante e valorização pouco significativa em relação a determinadas 

necessidades mais específicas dos alunos.   

Trabalhar em favor da heterogeneidade é considerar que ninguém é igual a 

ninguém (embora nos complementemos a partir dos que convivem ou tiveram algum 

tipo de envolvimento conosco), e que, independente de fatores internos ou externos, 

precisamos desenvolver mecanismos contra os estigmas atribuídos aos alunos: 

“fracos”, “incapazes”, “deficientes”, etc., que persistem em algumas instituições 

escolares.  

Ao considerarmos os múltiplos aspectos de heterogeneidade abordados até 

aqui, alertamos para a necessidade da realização de pesquisas que tratem desse 

tema. Nesta pesquisa, esse tema será abordado, mas será dado um recorte em um 

tipo de heterogeneidade, que é o de nível de conhecimento, mais especificamente, o 

nível de conhecimento quanto ao sistema de escrita alfabética nos eixos de leitura e 

escrita, com foco na prática do professor alfabetizador.  

A aprendizagem desse sistema não se dá por uma questão individual da 

criança (sua “aptidão”), e sim, por conta de um ensino sistemático das propriedades 

que precisam ser dominadas pelo professor (mediador nesse processo) e pelo aluno 

(em sua busca enquanto aprendiz).  

Assim, o desafio dos professores é ainda maior quando o grupo classe é 

composto por alunos que não estão alfabéticos, pois muitas vezes as atividades 

propostas e as estratégias desenvolvidas de modo padronizado não resolvem a 

questão das diferenças e nem auxiliam aos alunos para que avancem dentro do 

processo de alfabetização.  
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Justificamos a relevância da presente pesquisa, porque diferentes 

investigações têm evidenciado a complexidade das práticas dos professores, bem 

como a necessidade de ampliação dos conhecimentos sobre o que eles consideram e 

como fazem para lidar com as diferenças. Tais reflexões podem contribuir para que os 

professores ressignifiquem suas práticas e se adequem à heterogeneidade da turma - 

especificamente no que diz respeito ao ensino do SEA.  

Desse modo, foi importante verificarmos quais atividades os professores 

propuseram; quais recursos utilizaram; como estabeleceram os agrupamentos e de 

que forma interagiram e mediaram as situações de aprendizagem, no sentido de 

desenvolverem as habilidades dos estudantes na leitura e escrita; se valorizavam os 

conhecimentos “trazidos de fora” pelos alunos; se garantiram boas relações entre 

professor-aluno (a partir de diálogos entre as partes); se promoveram atividades 

diversificadas; se diversificaram a organização dos alunos em sala; entre outras 

estratégias didáticas. Conforme defendem outros autores (LEAL, 2005; 2012; 

SAMPAIO, 2007; CRUZ, 2008). 

A fim de alcançarmos nossos objetivos, realizamos um levantamento 

bibliográfico sobre a heterogeneidade, entre os anos de 2009 e 2013, nos bancos de 

dados da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED), no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da 

Universidade Federal de Pernambuco (BDTD-UFPE), neste último incluímos as 

publicações de 2014.  

Considerando todas as publicações, apresentações de pôsteres e trabalhos 

nas reuniões anuais da ANPED2, encontramos 41 pesquisas que tiveram diferentes 

focos de reflexão: heterogeneidade nas turmas multisseriadas (11); política de 

inclusão de alunos com deficiência (9); heterogeneidade quanto às diferenças sociais 

e de classe (7); diversidade quanto à cultura da escola (5); diversidade etnicorracial 

(5); diferença de idades na turma (1). Com relação ao ensino e aprendizagem do 

SEA, encontramos apenas 3 (CRUZ, 2010; CRUZ e ALBUQUERQUE, 2012; SOUZA 

e CARDOSO, 2012).  

Na Revista Brasileira de Educação - ANPED, só foram publicados 14 artigos. 

Sendo que a heterogeneidade foi referida como uma questão da cultura escolar - 

                                                             
2
 Consideramos todos os 23 Grupos de Trabalho (GT’s) da ANPED.  
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inclua-se nesse aspecto, multiculturalismo ou pluriculturalismo (5); diferença social e 

de classe (5); política de inclusão dos deficientes (3); e como característica da 

diversidade cultural no nosso país (1). Não encontramos nenhuma publicação que se 

referisse ao atendimento da heterogeneidade de conhecimentos sobre o SEA. 

No portal da CAPES3, em oito periódicos, utilizamos os descritores 

“heterogeneidade”, “diversidade”, e/ou “/diferenças” (como alguns autores se referiam) 

e obtivemos um total de 63 pesquisas, distribuídas entre artigos, dossiês, resenhas e 

dissertações. Nestas, predominavam as questões de inclusão de deficientes (19), 

cultura escolar – multiculturalismo ou pluriculturalismo (18) e diferença social e de 

classe (15). Também foram identificadas pesquisas que trataram da heterogeneidade 

como uma questão de diferenças de idade e quantidade de alunos nas turmas (6), 

diversidade etnicorracial (2) e específica das turmas multisseriadas (1). Com relação à 

aprendizagem do SEA encontramos apenas duas (CHALUH, 2009; BELINTANE, 

2010). 

No banco de dados da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da 

Universidade Federal de Pernambuco (BDTD-UFPE), no período compreendido entre 

2009 até 2014, encontramos apenas quatro pesquisas, sendo duas Teses 

(OLIVEIRA, 2010; CRUZ, 2012) e duas Dissertações (GUIMARÃES, 2013; SILVA, 

2014) que trataram da heterogeneidade e sua relação com o ensino e aprendizagem 

do SEA. 

Considerando as pesquisas encontradas (122) vimos que apenas nove tiveram 

como foco a heterogeneidade de conhecimentos sobre o SEA, o que representa um 

percentual mínimo (7,38%) diante de um fenômeno tão desafiador e presente no 

cotidiano escolar. Esperamos, assim, contribuir com os debates na área no sentido de 

promover reflexões sobre o papel do professor alfabetizador: fazer com que os alunos 

desenvolvam suas habilidades de leitura e escrita no que se refere à apropriação do 

sistema de escrita, independente da condição de diferença em que sejam 

“enquadrados”. 

Alguns desses estudos citados anteriormente são discutidos nesta dissertação, 

que teve como objetivo geral analisar práticas de alfabetização buscando 

compreender como os professores lidavam com a heterogeneidade da turma, no que 

                                                             
3
 Educação e Realidade; Educação e Pesquisa; Educação e Sociedade; Educação em Revista 

(Qualis A1); e, Educação; Comunicación Y Sociedad; Acta Scientiarum Education; Enseñanza & 
Teaching (Qualis A2). 
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dizia respeito aos conhecimentos dos alunos sobre o Sistema de Escrita Alfabética 

(SEA). De forma mais específica buscamos:  

 

a. Analisar atividades propostas pelos professores alfabetizadores, investigando 

como foi tratada a heterogeneidade de conhecimentos do SEA; 

b. Identificar os recursos didáticos utilizados nas aulas, investigando se/como 

contribuíram (ou não) para o atendimento dos alunos, quanto aos diferentes níveis 

de escrita; 

c. Identificar os tipos de agrupamento dos alunos e analisar os critérios 

estabelecidos pelos professores para organizarem os alunos considerando a 

heterogeneidade de conhecimentos do SEA; 

d. Analisar os modos como os professores interagiram com os alunos e 

mediaram situações de aprendizagem, investigando como a heterogeneidade de 

conhecimentos do SEA foi tratada. 

Utilizamos como metodologia o estudo de casos múltiplos, uma vez que 

acompanhamos duas professoras da rede municipal do estado de Pernambuco, 

sendo uma do 2º ano e outra do 3º ano do Ensino Fundamental. Os dados foram 

produzidos a partir da observação e gravação em áudio e vídeo de quinze aulas, 

sendo dez da turma do 2º ano e cinco da turma do 3º ano, que aconteceram entre os 

meses de agosto e dezembro do corrente ano. Fizemos também uma entrevista 

semiestruturada com cada professora (antes das observações de aula) e 

minientrevistas, a cada duas ou três aulas observadas, a fim de melhor 

compreendermos suas práticas.  

Para caracterização da heterogeneidade das turmas, aplicamos um 

instrumento diagnóstico aos alunos (ditado com imagens), para distinguirmos os 

níveis de apropriação do SEA. Apesar de partirmos das contribuições de Ferreiro e 

Teberosky (1979), em a Psicogênese da escrita, optamos por classificar os alunos em 

três níveis quanto aos conhecimentos sobre o sistema notacional: os alfabéticos 

(ALF), os alfabéticos não consolidados (ALF-NC) e os não alfabéticos (NALF). Com 

esses dados, acompanhamos o trabalho desenvolvido pelas professoras com dois 

alunos em cada nível citado acima, em cada turma, em relação aos demais da turma, 

num total de doze alunos.  

Organizamos esta Dissertação em seis capítulos. No primeiro capítulo 

apresentamos reflexões sobre o conceito de heterogeneidade e seus impactos para a 
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educação, relatando exemplos de pesquisas encontradas no levantamento 

bibliográfico para entendermos como a heterogeneidade vinha/vem sendo concebida 

e/ou tratada na área de Educação. No segundo capítulo consideramos as relações 

entre heterogeneidade e as principais concepções de alfabetização presentes no 

cenário educacional brasileiro na atualidade e das práticas de professores 

alfabetizadores. No terceiro capítulo apresentamos e justificamos o percurso 

metodológico pretendido e o que foi possível realizarmos. Nos quarto e quinto 

capítulos, expomos como realizamos as análises e discutimos sobre os dados 

produzidos e finalizamos com o sexto capítulo – o das conclusões a que chegamos, 

com base nas evidências das práticas analisadas. 
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1 HETEROGENEIDADE: PARA INÍCIO DE CONVERSA 

 

Para melhor contextualizarmos e situarmos nossos pressupostos acerca da 

heterogeneidade no processo de escolarização, fizemos, neste capítulo, algumas 

reflexões sobre como esse conceito veio sendo utilizado por diferentes 

pesquisadores.  

A forma como organizamos os tópicos a seguir tiveram relação direta com o 

levantamento bibliográfico realizado e apresentado na introdução. Assim, 

consideramos as pesquisas que abordaram a heterogeneidade em seus diferentes 

aspectos (cultural, etnicorracial, físico, níveis de conhecimento, organização escolar), 

ressaltando que, no recorte de tempo escolhido (2009-2014) apenas encontramos 

investigações voltadas para o Ensino Superior e a Educação de Jovens e Adultos. 

 Além disso, constatamos no mesmo levantamento que poucas foram as 

pesquisas que trataram a heterogeneidade de conhecimentos sobre o Sistema de 

Escrita. Apresentamos ainda uma breve discussão sobre um tipo de heterogeneidade 

que não identificamos nas pesquisas levantadas, tão presente quanto os demais 

aspectos, que foi a relacionada à variedade linguística dentro da nossa sociedade.   

 

1.1 Mas, tudo é heterogeneidade! O que as pesquisas revelam? 

 

Para tratar do tema geral desta investigação não foi suficiente considerar 

apenas o significado etimológico da palavra que, do grego, Heterogenes, significa: 

HETERO – “diferente” mais GENOS – “espécie, raça, origem”, (HAULETE, 2008, p. 

536). Foi preciso entender os usos que educadores e pesquisadores fazem do termo.  

Ao trazermos o tema para o contexto da sala de aula, o conceito pode ser 

compreendido como turma sem uniformidade, composta por partes distintas, 

diferentes e variadas, mas a heterogeneidade engloba um conceito muito mais amplo, 

pois, dependendo dos aspectos analisados, a turma é heterogênea porque nela: há 

mais alunos brancos do que negros e/ou índios (e vice-versa); ou porque falam 

diferentes idiomas; ou porque há mais mulheres do que homens (e vice-versa); ou 

porque há diferenças de idades; ou porque há mais alunos oriundos de camadas 

populares ou o contrário; ou porque há diferenças de aprendizagem e conhecimentos 

(sob diversos aspectos: leitura, escrita, etc.); ou porque há mais alunos da área 

urbana do que do campo (e vice-versa); ou porque há alunos com deficiência; enfim, 
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são muitas as variações da heterogeneidade. No entanto, foi importante considerar 

que ao serem apresentados os diferentes tipos de heterogeneidades, foram indicadas 

as homogeneidades, ou seja, o que configuravam os diferentes grupos sociais ou 

tipos de pessoas. Todas as homogeneidades implicam possibilidades de 

singularidades a serem consideradas na prática pedagógica. Juntas, implicam em 

heterogeneidades a serem contempladas. É comum a todos, no entanto, o direito à 

educação. 

 Esse tema da heterogeneidade, apesar de não ser recente, nem sempre foi 

tratado na perspectiva dos direitos à educação. Por exemplo, foi somente a partir da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada em 1948, que os grupos dos 

“excluídos” começaram a ter seus direitos instituídos e respeitados. Assim, tomamos 

como base o princípio de igualdade que consta na Norma sobre a Equiparação das 

Oportunidades para Pessoas com Deficiência, documento adotado pela ONU na 

Assembleia Geral em 20/12/1993, descrito por Sassaki (2003, p.42): 

 
(...) as necessidades de cada um e de todos são de igual importância 
e (...) essas necessidades devem ser utilizadas como base para o 
planejamento das comunidades e (...) todos os recursos precisam 
ser empregados de tal modo que garantam que cada pessoa tenha 
oportunidade igual de participação (§ 25). 

 
Nesse sentido, todas as pessoas com deficiência têm por direito o acesso a 

todos os serviços, bens, ambientes construídos e naturais, em busca da realização 

dos seus sonhos e objetivos junto à população como um todo. Outros tipos de 

diferença também podem ser pensados com base nesta formulação.  

Na educação, os princípios democráticos e humanitários em favor dos que 

sofriam discriminações fizeram surgir as primeiras ideias de preparar as escolas em 

favor do reconhecimento da heterogeneidade em sala de aula (DONADON, 2012).  

Porém, mesmo sendo uma discussão presente nos debates sobre a 

alfabetização no Brasil, o reconhecimento da heterogeneidade ainda não foi suficiente 

para percebermos mudanças significativas no ensino. Parecem predominar 

professores que continuam despreparados para lidar com esse fenômeno e práticas 

pedagógicas que continuam voltadas para atender aos alunos de forma 

homogeneizante, como se todos estivessem no mesmo nível ou padrão de 

conhecimento, como se fossem iguais (mesmo ritmo, mesmo pensamento e 

comportamento, etc.). 
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Pensar em heterogeneidade na sala de aula é considerar as diferenças 

individuais de cada um e as diferenças entre os grupos sociais. Concordamos com 

Amaral (1998, p.12) quando afirma que “(...) para falarmos de diferença, precisamos 

falar de semelhança, de homogeneidade, de normalidade, de correspondência a um 

dado modelo”. Mas, o que significa essa diferença afinal? Como afirmarmos que uma 

pessoa ou algum grupo, um objeto ou um fenômeno, é diferente?  

De acordo com a referida autora, a diferença pode ser compreendida segundo 

três critérios: o estatístico; o estrutural/funcional; e, o de cunho psicossocial.  

O critério estatístico converge para a média e para a moda. Na média, que vai 

nos dar, por exemplo, a altura média de uma pessoa do sexo masculino de um 

determinado local, qualquer pessoa que se afaste do padrão estabelecido, para mais 

ou para menos, será tida como diferente, desviante, anormal. Na moda, que vai nos 

dar, por exemplo, a maior frequência de pessoas do sexo feminino que atuam no 2º 

ano do Ensino Fundamental, qualquer homem que atue nessa modalidade de ensino 

e em turmas do 2º ano, será tido como diferente, desviante e anormal. Para Amaral 

(1998, p. 13), “(...) embora passíveis de utilização até legítima, esses parâmetros 

estatísticos não dão conta de especificidades das diferenças significativas”. 

O critério estrutural/funcional compreende os componentes da natureza 

humana – das coisas/objetos que construímos. Significa, por exemplo, que a nossa 

estrutura física (olhos, ouvidos, boca, etc.) já está preparada para funcionar (ver, 

ouvir, falar, etc.), sem a necessidade de um auxílio exterior. Assim, qualquer alteração 

nessa funcionalidade (ver, ouvir, falar, etc.) caracteriza a diferença, a anormalidade, o 

desvio, a deficiência. 

O critério psicossocial está relacionado à busca consciente ou inconsciente, 

realizada pelos integrantes de uma sociedade, por um tipo ideal de pessoa. Estamos 

sempre tentando nos aproximar ou assemelhar a esse ser “perfeito” (utilizado como 

parâmetro de categorização ou validação do outro). Assim, qualquer um que se 

distancie será caracterizado como diferente, desviado, anormal.  

Essa busca de homogeneização dos alunos provoca a criação de 

determinados padrões para a avaliação na escola. Isso se evidencia, por exemplo, 

quando o professor diz que “fulano” é um bom aluno. Mas sem refletir sobre porque 

“fulano” é bom. Será que é bom aluno porque “(...) é silencioso, mexe minimamente o 

corpo, não pergunta, nada propõe, aceita tudo que é dado, respeita tudo que é 

solicitado e, sobretudo, copia ad infinitum”? (BECKER, 2004 apud MOLL, 2004, p. 
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51); ou porque já tem conhecimentos prévios suficientes para se apropriar dos 

conceitos abordados, de modo que não demanda a criação de novas estratégias de 

ensino? Ou porque não é tímido e consegue expor o que pensa sem exigir um esforço 

de mediação maior do professor?  

Na verdade, o reconhecimento da heterogeneidade não implica 

necessariamente uma garantia da inclusão dos que têm sido excluídos 

sistematicamente do contexto escolar. É preciso mais do que esse reconhecimento, é 

preciso uma valorização da heterogeneidade. Assim, concordamos com Amaral 

(1998, p. 15) de que,  

 
(...) pode-se pensar a anormalidade de forma inovadora: não mais 
como patologia – seja individual ou social – mas como expressão da 
diversidade da natureza e da condição humana, seja qual for o 
critério utilizado (grifos da autora). 

 
Em suma, é preciso entender quais são as atitudes, valores, disposições 

quanto à existência da heterogeneidade. Para isso, vamos refletir a seguir sobre 

heterogeneidade sob dois principais focos de atenção: a heterogeneidade sob o ponto 

de vista das diferenças culturais, étnicas, físicas; a heterogeneidade sob o ponto de 

vista do percurso escolar (idade, progressão escolar, nível de conhecimento). Embora 

os dois estejam interligados, a abordagem de cada um em separado pode ajudar a 

explicitar especificidades das discussões. 

  

1.1.1 Heterogeneidade quanto às diferenças culturais, etnicorraciais, 

linguísticas, físicas...  

 

Para iniciar esse debate, podemos citar o estudo de Russo e Araújo (2009) que 

analisaram como professores de escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro 

identificavam e lidavam com as diferenças culturais no cotidiano da sala de aula. 

O estudo foi realizado em duas etapas: entrevistas e grupo focal. Primeiro as 

autoras fizeram entrevistas semiestruturadas com vinte e dois professores (também 

levantaram o perfil de cada um deles) e destes, escolheram doze para que 

participassem de um grupo focal.  

Nas entrevistas individuais as autoras perceberam que os professores tinham 

dificuldades em identificar as diferenças culturais existentes em suas turmas, daí a 

ideia de fazer o grupo focal com os professores que demonstraram nas entrevistas 



29 
 

uma maior sensibilidade para o objeto investigado. Além disso, perceberam que o 

grupo focal possibilitava a ampliação do “(...) debate sobre as diferenças culturais 

existentes na escola, seu reconhecimento e desafios na perspectiva de tê-las 

presentes e trabalhá-las na dinâmica escolar” (Russo e Araújo, 2009, p. 1). 

Os resultados da pesquisa foram analisados de acordo com a visão do grupo 

sobre a estrutura e os elementos geradores de processos 

padronizantes/homogeneizantes (identificados pelos próprios professores); as 

diferenças identificadas pelos professores; e, a partir de alguns dispositivos 

pedagógicos (estratégias) que o grupo de participantes mobilizava diante da temática 

investigada. 

Com relação à padronização, os professores citaram a organização das 

turmas, dos conteúdos curriculares e das avaliações como mote da monoculturação 

escolar, ou seja, a escola desenvolve um modelo em que os sujeitos (alunos) 

precisam se adequar uniformemente, todos iguais, pois os “diferentes” (aqueles que 

não se adequarem, ou que não conseguirem se adequar) devem ser retirados 

(excluídos, reprovados...).  

Quanto às diferenças, as mais recorrentes que os professores identificaram 

tinham a ver com situações de desigualdade ou déficit (em comparação ao padrão de 

normalidade adotado na escola), e com situações de preconceito e discriminação. No 

geral, essas diferenças se referiam a questões de identidade etnicorraciais, de 

gênero, de opção religiosa e de orientação sexual. Segundo as autoras, esse último 

aspecto só veio à tona a partir da intervenção das pesquisadoras, pois surgiu em 

vários momentos como sendo a mais conflituosa e tensa vivenciada pelos 

professores, no espaço escolar. 

No que diz respeito às estratégias dos professores para lidar com as 

diferenças, as autoras estabeleceram dois grupos de estratégias: as de igualdade e 

as de diferença. Nas de igualdade, que tinham como base a concepção negativa de 

diferença, os professores afirmaram que a diferença se fazia necessária para que o 

nível socialmente aceito fosse alcançado, ou seja, para que os alunos pudessem 

participar da sociedade sem discriminações – serem socialmente aceitos, incluídos no 

meio. Nas de diferença, que tinham como base a concepção positiva de diferença, os 

professores relataram a importância de refletir sobre o reconhecimento das diferenças 

– desconstrução de estereótipos: o negro e o nordestino, por exemplo-, também com 
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a dedicação dos professores em compreender como os alunos percebiam e 

representavam a si mesmos. 

Diante das estratégias destacadas pelos professores, as autoras identificaram 

algumas etapas a serem consideradas no processo de reconhecimento das 

diferenças: a de diagnóstico; a de repensar o currículo escolar, os objetivos do curso, 

adequação do planejamento considerando a realidade encontrada; a dos recursos e 

materiais didáticos diferenciados, que valorizassem as linguagens artísticas e 

midiáticas; e, a da gestão democrática da escola. 

Por fim, as autoras destacaram que houve um consenso entre os professores 

de que a escola se constitui como “uma instituição monocultural que preza, valoriza e 

estimula a padronização”. A principal diferença enfatizada pelos professores foi na 

questão dos níveis de aprendizagem, apesar da diferença cultural aparecer 

fortemente. Também destacaram que, quanto às estratégias contra as diferenças, 

“(...) é possível perceber que a maior parte das iniciativas relatadas é de cunho 

pessoal, ancorada no interesse e empenho dos professores (...)”. (Russo e Araújo, 

2009, p. 15). 

Vimos, assim, que os professores tinham/têm diferentes modos de conceber a 

heterogeneidade: heterogeneidade como diferença e como déficit. Tanto de um modo 

como do outro, a forma de lidar pode ser a de fazer o indivíduo se aproximar do que é 

esperado em termos culturais, de aprendizagem, concebendo-se que só assim 

poderão ser aceitos na escola e em outros ambientes, ou a de fazer com que as 

diferenças sejam reconhecidas como positivas, como geradoras de experiências 

humanas ricas e diversificadas.   

Ao considerarem a heterogeneidade como algo a ser superado os professores 

não consegue desenvolver ações específicas que atendam a essa heterogeneidade, 

talvez por isso, as atividades realizadas nestas turmas sejam as mesmas para todos, 

independente dos níveis de apropriação do sistema notacional.  

Considerando que a questão do trato da heterogeneidade extrapola o mero 

conhecimento de estratégias didáticas, é necessário atentar que não podemos isentar 

a gestão da escola, o poder público e federal da responsabilidade em relação a este 

fenômeno e tantos outros que fazem parte (afetam) do processo de educação e 

alfabetização.  
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Assim, torna-se necessário, mesmo que brevemente, tratar de alguns tipos de 

heterogeneidade que evidenciam essa dimensão valorativa do fenômeno, como a 

relativa à diversidade etnicorracial e à diversidade ou variação linguística. 

A heterogeneidade quanto à diversidade etnicorracial esteve/está muito 

presente no contexto educacional brasileiro. Nas escolas públicas, considerando 

apenas os alunos matriculados no Ensino Fundamental I, entre crianças com idade de 

6-10 anos (25.431.566 matriculados em 2012), predominam 35,9% de estudantes 

autodeclarados negros e pardos (9.129.932), segundo dados do Relatório Educação 

para Todos no Brasil 2000-2015 (BRASIL/MEC, 2014). Nas escolas privadas que 

atendem estudantes oriundos de famílias de níveis socioeconômico médio e alto 

predominam as crianças brancas. Há, nos dois contextos, heterogeneidade quanto a 

tal critério, o que, segundo a professora Dayse Moura, da UFPE (2010), provoca 

impactos nas relações entre professores e alunos. 

O discurso de uma inexistência no Brasil de preconceito racial impede que tal 

discussão seja enfrentada por educadores, tal como foi constatado por Moura (2010), 

ao discutir sobre estudos que traziam denúncias em relação ao “(...) mito da 

democracia racial, uma ideologia forjada no contexto dos anos 30, no século XX, e 

reconstruída, ‘reeditada’ ao longo dos anos em nossa sociedade” (p. 257, grifo da 

autora). Uma possível consequência desse não enfrentamento é a falta de definição 

de estratégias para lidar com tal tipo de heterogeneidade. 

A esse respeito, o estudo de Barbosa e Lima (2011) evidenciou/evidencia que 

o preconceito é velado, de modo a mascarar marcas escolares de exclusão.  

As referidas autoras investigaram como estava sendo desenvolvido o 

Programa de Integração e Inclusão Étnico-racial (PIIER), na Universidade do Estado 

do Mato Grosso (UNEMAT), após quatro anos de sua implantação. O PIIER era um 

programa que disponibilizava 25% das vagas em todos os cursos de graduação, aos 

candidatos que se declaravam pretos (negros e pardos).  

 Foram convidados a participar do estudo através da aplicação de questionário 

não identificado, 45 professores e 289 alunos (cotistas e não cotistas, matriculados do 

1º ao 7º períodos) do curso de Enfermagem – campo de Cáceres, que ingressaram 

no segundo semestre de 2005. No entanto, só responderam ao questionário 18 

professores (40%) e 210 alunos (73,1%). 

O questionário aplicado era composto por cinco questões objetivas, com 

diversas alternativas, e uma subjetiva, para livre resposta dos participantes. As 
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perguntas enfatizavam temáticas como: a interação entre os alunos (cotistas e não 

cotistas) nas atividades desenvolvidas dentro e fora da sala de aula, e, em grupo; a 

participação dos alunos cotistas nas atividades pedagógicas do curso; a avaliação do 

programa PIIER - se o PIIER deveria ou não continuar (grifo nosso). 

As autoras analisaram as respostas objetivas por segmento (de um lado os 

professores e de outro os alunos) e por semelhanças, seguindo a lógica das 

temáticas citadas anteriormente. Obtiveram como principais resultados que:  

 

 A interação dos alunos cotistas em sala de aula, se não era igual, quase não 

apresentava diferenças com relação aos alunos não cotistas, seja dentro ou 

fora da sala de aula;  

 A participação dos alunos nas atividades pedagógicas do curso ocorria de 

forma semelhante entre cotistas e não cotistas; 

 Na avaliação do PIIER, os alunos e professores afirmaram que o sistema de 

cotas privilegia e discrimina, e que, independente do programa, os alunos 

vinculados ao mesmo teriam ingressado no curso; 

 No entanto, ressaltaram que o programa deveria continuar mediante algumas 

adequações.  

 

Apesar dos resultados citados acima, as autoras identificaram respostas 

(dadas na questão subjetiva) que evidenciavam as tensões em relação a esta 

temática. Identificaram que:  

 

 Houve silenciamento dos sujeitos em relação ao PIIER: “(...) uma forma dos 

sujeitos se ‘protegerem’ das polêmicas que o tema por si só gera (...)”; 

oportunidade/igualdade de inclusão social – “(...) uma oportunidade e uma 

garantia de condições de igualdade e de acesso à educação (...)”;  

 Houve também estratégias de contraposição à política implementada pelo 

Programa, com afirmações de que havia discriminação étnica e racial: as cotas 

devem ser sociais.  

 

Segundo as autoras, “(...) até mesmo pessoas que se beneficiaram do 

programa o rejeitam”. Foram identificadas respostas com afirmações de que o PIIER 

é uma forma de burlar a concorrência do vestibular e facilitar o ingresso.  
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Havia, portanto, uma forma de desconfiança das pessoas que vivenciavam a 

realidade universitária. Outras respostas apontavam que a educação básica deve ser 

melhorada, pois “(...) a educação básica é o gargalo que se apresenta e que precisa 

ser equacionado para que o ensino superior melhore (...)”. Era dito que o PIIER é um 

bom programa, mas deve ser repensado, mas havia especificação das mudanças que 

deveriam ser feitas no programa, levando a crer que, para essas pessoas o problema 

era o foco ser relativo a questões étnico-raciais. Outro tipo de resposta foi que o 

PIIER é desnecessário, pois todos são iguais. 

Os resultados evidenciaram, assim, que havia uma discriminação, mesmo que 

inconsciente, nas atitudes dos sujeitos investigados, com relação ao PIIER. Nesse 

sentido, as autoras sugeriram que se desenvolvessem tanto nas Universidades 

quanto em outros espaços públicos, ações educativas e reeducativas de âmbito 

didático-pedagógico com toda a comunidade acadêmica “(...) é preciso fazer com que 

todos se sintam responsáveis pela minoração das diferenças (...)”, (p. 17). 

Outro estudo focado na dimensão etnicorracial foi conduzido por Pavan (2012) 

que analisou as concepções de professores indígenas sobre a exclusão e de como 

eles resistiam a ela, estabelecendo uma relação entre a escola indígena e o currículo 

intercultural.  

A autora realizou entrevistas com seis professores (todos direta ou 

indiretamente ligados às questões indígenas, já que descendiam de etnias indígenas) 

de uma universidade privada, do Estado do Mato Grosso do Sul, das Licenciaturas de 

Educação Física, Pedagogia e História, sendo que destes, quatro atuavam na própria 

comunidade, em escolas indígenas. Tais entrevistas foram analisadas 

individualmente, partindo das respostas que cada um dos professores dava sobre o 

tema.  

Foi evidenciado que havia uma lógica dos saberes indígenas que se opunha à 

lógica da exclusão; e, que todos almejavam (superando os desafios) poder organizar 

escolas e currículos “diferenciados que não excluíssem a cultura indígena (...) a 

colocasse como prioridade”; quisessem de fato “(...) conseguir negociar no interior de 

suas comunidades, bem como com a sociedade não-indígena” (pp. 10-11).  

Ainda que sua formação se desse dentro da lógica monocultural do ocidente, 

também ficou evidente que eles buscavam fortalecer sua identidade. Desse modo, a 

autora colocou em evidência uma tensão entre o que se propunha nos currículos 

escolares e os desejos e expectativas dos professores investigados. 
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Além desses tipos de heterogeneidade citados até este ponto, há, ainda, um 

aspecto da heterogeneidade que não encontramos no levantamento bibliográfico 

realizado, mas que também mereceu destaque: a diversidade linguística no nosso 

país.  

Apesar de termos a Língua Portuguesa como idioma oficial, sabemos que 

existe um plurilinguismo como é o caso dos indígenas e imigrantes que vieram para o 

Brasil (italiano, alemão, etc.), além das próprias variações linguísticas do idioma 

português em todas as regiões. 

Nesse contexto, a escola vivencia um paradoxo entre o ensino da norma 

padrão, valorizada pela elite minoritária e os antecedentes culturais e linguísticos da 

maioria da população, comumente utilizada pelas classes não privilegiadas 

(comunidades periféricas).  

Partimos do pressuposto de que a escola não pode abrir mão do ensino da 

norma culta e uso das regras gramaticais uma vez que é direito do cidadão apreender 

tal conhecimento, pois ele é prestigiado na sociedade, no entanto, não se pode negar 

que as diferenças sociais da língua, o dizer/falar cultural dos alunos precisa também 

ser respeitado, sem os corriqueiros estigmas negativos, como, “não é abrido que se 

diz e sim aberto; ou, ah, é da favela ou é nordestino, por isso que fala craro ao invés 

de claro”, entre outros. 

Em um artigo, Görski e Coelho (2009) afirmaram que a língua era heterogênea, 

uma vez que estava submetida às variações e mudanças no tempo e no espaço. E 

essas variedades, chamadas também de dialeto, ocorriam em três tipos: a variação 

regional ou geográfica (referente às diferenças linguísticas que ocorrem entre as 

pessoas que usam a língua em determinadas regiões de um mesmo país ou em 

outros países, em todos os níveis: fonológico, sintático, morfológico, lexical e 

discursivo – como é o caso do Português falado aqui no Brasil ou em Portugal, 

Angola, etc.); a variação social (referente à organização socioeconômica e cultural da 

comunidade, como: classe social, sexo, idade, etc.); e a variação estilística (referente 

aos usos da língua em diferentes contextos, podendo ser mais formal – no ambiente 

de trabalho, por exemplo, ou coloquial – com os familiares, na comunidade, por 

exemplo). 

Sendo assim, reforçamos a importância de os professores acolherem os alunos 

e suas diferenças linguísticas, não menosprezando como falam e sim apresentando 

as variações e reforçando os diferentes usos sociais que a língua assume, seja de 
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modo mais formal e culto ou não, pois, como afirma Bortoni-Ricardo (2005), o 

reconhecimento da variação linguística visa tanto a integração quanto a emancipação 

social.  

Como vimos até aqui, os estudos citados ajudaram a entendermos que a 

questão do trabalho com a heterogeneidade envolve mais do que “capacidades” para 

lidar com a heterogeneidade. Subjacentes a tais dificuldades existem crenças, 

preconceitos, valores, que não podem ser objeto apenas de uma discussão conceitual 

específica. Envolvem não apenas saberes docentes, mas também emoções, atitudes 

que precisam ser objeto de atenção. Tal constatação é importante porque esse 

pressuposto também se aplica ao objeto específico desta Dissertação, que é a 

heterogeneidade quanto aos conhecimentos sobre o sistema notacional. 

 

1.1.2 Heterogeneidade quanto ao nível de escolaridade, idade, 

conhecimentos... 

 

Como foi discutido em tópicos anteriores, há muitas dimensões relativas à 

heterogeneidade na escola. Algumas delas são centradas em características físicas 

ou culturais dos estudantes ou grupos sociais, mas há outras que são relativas ao 

próprio percurso escolar.  

Embora tenhamos clareza de que aspectos relativos ao percurso escolar estão, 

na maior parte das vezes, atrelados a aspectos ligados às diferenças culturais, ou 

seja, resultados de processos de exclusão de determinados grupos sociais, é 

necessário abordá-los também sob o ponto de vista de como são tratados no 

ambiente escolar. 

Assim, neste tópico tratamos da heterogeneidade quanto aos níveis de 

conhecimento dos alunos, atentando que tal aspecto implica na análise acerca da 

heterogeneidade:  

(1) quanto à idade, já que há uma expectativa de que a progressão escolar 

está pautada em uma homogeneização dos agrupamentos quanto às idades (por 

exemplo, espera-se que todas as crianças ingressem no Ensino Fundamental aos 6 

anos e estejam no terceiro ano do primeiro ciclo aos 8 anos, de modo que os que 

ultrapassam essa idade são considerados fora de faixa); (2) quanto à etapa formal de 

escolarização, já que há uma expectativa de que os estudantes que tenham quatro 

anos de escolarização do Ensino Fundamental estejam no segundo ciclo, os que 
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tenham seis anos de escolarização estejam no sexto ano do Ensino Fundamental, e 

os que não são promovidos para a etapa de escolarização condizente com o tempo 

de escolaridade são considerados repetentes; (3) quanto ao nível de conhecimento, já 

que há uma expectativa de que os alunos que estejam em uma determinada etapa de 

escolarização detenham determinados conhecimentos e os que não dominam são 

considerados com defasagem de aprendizagem. 

Tais dimensões da heterogeneidade evidenciam que a escola agrupa os 

estudantes considerando a idade, o tempo de escolaridade e o nível de conhecimento 

acerca de alguns conteúdos. Os estudantes matriculados em alguma turma sem 

atender a algum desses critérios são considerados desviantes, problemáticos, 

atrasados, causando quebras de expectativas, que supostamente “dificultam a ação 

pedagógica”. 

Desse modo, a heterogeneidade quanto aos conhecimentos tende a ser vista 

apenas sob o ponto de vista de que o sujeito não ingressou na escola na “idade 

certa”, ou não foi promovido de uma etapa para outra “no momento certo”, ou não 

aprendeu o que precisava ter aprendido “na etapa de escolaridade certa”. Há, 

portanto, uma culpabilização do aluno pela distorção que ele estaria causando, 

provocando dificuldades para o atendimento escolar que busca a homogeneização. 

Retomando a discussão do tópico anterior, também em relação à 

heterogeneidade quanto aos níveis de conhecimento, há uma tendência a considerar 

que cabe ao aluno adequar-se às expectativas escolares. Não há, geralmente, uma 

busca de entender quais conhecimentos ele domina para além dos que ele ainda não 

domina. Há pouca valorização dos saberes oriundos de outros espaços escolares que 

levem ao reconhecimento desse sujeito como detentor de saberes e como pessoa 

capaz de aprender. 

A heterogeneidade, assim, é vista apenas sob a perspectiva do que está 

faltando a um aluno em relação aos demais que dominam o conhecimento escolar 

valorizado. Tende-se, portanto, a uma busca de homogeneização, mesmo em 

espaços em que isso é por definição impossível, como é o caso das turmas 

multisseriadas, sobre as quais faremos breves reflexões. 
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1.1.2.1 Heterogeneidade nas turmas multisseriadas 

 

Apesar de a escola tradicionalmente realizar os agrupamentos considerando os 

três critérios acima discutidos, ela se vê, muitas vezes, impelida a romper com tais 

requisitos e a criar agrupamentos que se diferenciam desse valorizado no contexto 

escolar. É o caso das turmas multisseriadas, que atendem, sobretudo, às 

comunidades do campo.  

As turmas multisseriadas se caracterizam por unirem numa mesma turma 

alunos de diferentes séries/anos sob o “comando” de um único professor que 

necessita se desdobrar para atender às necessidades específicas em cada ano/série. 

Assim, torna-se extremamente heterogênea, uma vez que nela podemos encontrar 

alunos com idades diferentes, com capacidades e conhecimentos distintos, etc. 

Hage (2010) apresenta alguns resultados obtidos no grupo de estudo da 

Universidade Federal do Pará (UFPA) sobre a educação do campo, com foco nas 

escolas rurais multisseriadas, discutindo aspectos que influenciam tanto a prática dos 

professores e a aprendizagem dos alunos, quanto as políticas dos municípios que 

adotam esse sistema de ensino, tais como: a precariedade das condições existenciais 

das escolas multisseriadas; a sobrecarga de trabalho dos professores e instabilidade 

no emprego; as angústias relacionadas à organização do trabalho pedagógico; o 

currículo deslocado da realidade do campo; o fracasso escolar e a defasagem idade-

série que são elevados em face do pouco aproveitamento escolar e das atividades de 

trabalho infanto-juvenil; dilemas relacionados à participação dos pais na escola; a falta 

de acompanhamento pedagógico das Secretarias de Educação; e, o avanço da 

política de nucleação vinculada ao transporte escolar.  

Esses aspectos são discutidos porque de certa forma fortalecem a imagem 

negativa da educação do campo como um “mal necessário”, único meio de educação 

nos anos iniciais e responsável pelo fracasso dos indivíduos que frequentam tais 

escolas.  

O referido autor constatou, mediante o grupo de estudo em que participa, 

através de entrevistas e acompanhamento dos docentes e discentes, que a 

multisseriação é a efetivação do princípio da seriação incorporado pelas escolas do 

campo, como meio de “urbanizar” a educação do campo, na tentativa de modernizar, 

desenvolver e possibilitar aos sujeitos do campo (marcados pela precarização, 

miséria, atraso e não desenvolvimento) acesso às novas tecnologias, saúde e 
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educação de qualidade. Ou seja, as políticas consideram o meio rural como sendo 

incapaz de se auto-conduzir nos aspectos relacionados aos serviços destinados à 

população rural, principalmente em relação à educação.  

Além de apontar as problemáticas do campo (por se guiarem pelo paradigma 

da urbanização), o grupo da UFPA também sugere que é necessário transgredir tal 

paradigma, “construir e implementar as proposições, as políticas e as ações com os 

sujeitos do campo envolvidos com as escolas e turmas multisseriadas e não para 

eles” (p. 12, grifos do autor).  

O grupo desenvolve pesquisas para compreender os modelos de ensino tanto 

na área urbana quanto na rural, mas, também, promovem reflexões e debates a partir 

de formações com os professores, gestores, estudantes, pais, lideranças comunitárias 

e líderes de movimentos sociais do campo, discutindo sobre a diversidade 

sociocultural e territorial enquanto pauta política e educacional,  

 
afirmando a diferença que se manifesta nos modos próprios de vida 
e existência das populações e grupos que constituem a Amazônia, 
considerando a conflitualidade existente nas relações sociais que 
esses grupos e populações estabelecem entre si, e apontando para 
uma convivialidade de forma pacífica, dialógica e emancipatória que 
precisa se efetivar entre esses grupos e populações (p. 14).  

 
O trabalho apresenta como principal característica das escolas multisseriadas 

do campo, a questão da heterogeneidade como sendo marcante porque reúne numa 

mesma turma grupos com diferenças de sexo, de idade, de interesse, de domínio de 

conhecimentos, de níveis de aproveitamento, etc., muito embora deixe explícito que 

tal fenômeno (a heterogeneidade) não é privilégio apenas desses espaços, pois se 

efetiva sob qualquer forma de organização do ensino (seriado, ciclado, multisseriado), 

além de se articular com:  

 

particularidades identitárias relacionadas a fatores geográficos, 
ambientais, produtivos, culturais, etc.; [...] elementos imprescindíveis 
na constituição das políticas e práticas educativas a serem 
elaboradas para a Amazônia e para o país (pp. 14-15). 

 
O grupo identificou ainda, mesmo contrariando as afirmações negativas dos 

professores sobre a heterogeneidade, que a mesma se configura como mecanismo  

 
potencializador da aprendizagem e enriquecedor do ambiente 
escolar, que poderia ser melhor aproveitado na experiência 
educativa que se efetiva nas escolas e turmas multisseriadas, 



39 
 

carecendo no entanto, de mais estudos e investigações sobre a 
organização do trabalho pedagógico, sobre o planejamento e a 
construção do currículo que atendam às peculiaridades de vida e de 
trabalho das populações do campo [...], (p. 15). 

 

Estudo semelhante foi desenvolvido por Pinho (2011) que, por meio de 

pesquisa documental, realizou uma investigação que teve como principal objetivo 

compreender como as professoras da Ilha de Maré/BA concebiam os tempos e ritmos 

nas classes multisseriadas, tomando como base o Projeto Pedagógico e o Regimento 

da Escola Municipal de Botelho (esses documentos seguiram as orientações do 

Sistema Municipal de Educação de Salvador e foram analisados e aprovados pelo 

Conselho Municipal de Educação de Salvador).  

A análise dos referidos documentos constatou diversas divergências com a 

realidade da escola, por exemplo, apesar de constar atendimento aos alunos em 

regime seriado, os dados da matrícula mostravam divisões em sistema de 

multisseriação. A mesma divergência ocorria na prática pedagógica. Os professores 

utilizavam os princípios da seriação apesar de as turmas serem multisseriadas.  

Eles concebiam a multisseriação como “uma fragmentação composta por 

várias séries” (p. 14), que precisam ser atendidas separadamente, desconsiderando, 

assim, a heterogeneidade característica desse regime. Além disso, constatou-se, 

também, o não cumprimento da carga horária escolar e a não organização do ensino 

de acordo com a multisseriação.  

Discutindo a problemática das classes multisseriadas, porém sob a perspectiva 

positiva apontada pelos professores investigados (através de entrevista), destacamos 

o estudo de Meireles (2012) que, metaforizando o conto de Guimarães Rosa “A 

terceira margem do rio”4, buscou refletir sobre as especificidades do trabalho docente 

(práticas desenvolvidas em condições adversas de trabalho) em classes 

multisseriadas de escolas rurais, situadas no sertão da Bahia.  

A referida autora obteve como resultados que todas as professoras buscavam 

desenvolver estratégias positivas (trabalhos coletivos, interações entre os colegas, 

compartilhamentos de saberes e experiências, etc.) que possibilitassem a 

contextualização da realidade da vida rural e uma aprendizagem significativa para os 

                                                             
4
 Este conto pode ser encontrado na obra literária “Primeiras estórias”, e, também, no site de buscas 

do Google.  
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alunos, de modo que fosse criado um ambiente educativo em prol da recuperação, 

formação e fortalecimento dos valores humanos (valorização do meio em que vivem).  

A autora conclui que apesar dos estereótipos que marcam as classes 

multisseriadas, “outros olhares parecem apontar para uma nova visão”, defendendo 

de modo simbólico que o “espaço de exceção, expresso pela margem, e a inserção 

do insólito, na utopia, no entrelugar, (é) indicado pela referência a uma terceira 

margem que inclui, agrega e estabelece outros modos de conceber a multisseriação” 

(p. 11, grifo nosso). 

 

1.2 Heterogeneidade: algumas estratégias dos professores  

 

Segundo os autores citados nos tópicos anteriores deste capítulo, os 

professores concebem diferentes modos para caracterizar a heterogeneidade e, 

geralmente, manifestam dificuldades para desenvolver ações específicas que 

atendam a todos indistintamente.  

Promover junto aos professores a compreensão de que a heterogeneidade é 

muito mais abrangente do que se imagina, não se restringindo apenas aos aspectos 

biológicos ou cognitivos, é importante, mas possibilitar meios para que os mesmos 

consigam desenvolver ações diferenciadas que a contemplem é urgente, pois é na 

pratica pedagógica que o investimento se efetiva e provoca as mudanças 

necessárias. 

Ao considerarmos a heterogeneidade em sala de aula como uma característica 

da diversidade dos alunos “[...] diversos em tudo e, também, no nível de 

competências ou conhecimentos” (DURAN, 2004 apud FETZNER, 2008, p. 14), 

perguntamos: como desenvolver uma prática que envolva a todos os alunos? Que 

não deixe ninguém de fora?   

Uma alternativa viável proposta por Duran (2006) é a “tutoría entre iguales” 

(tutoria entre iguais), um modo de interação entre pares (alunos, familiares ou 

professores) que aprendem a partir de uma interação estruturada. Assim, o professor 

elege um ou mais alunos para que possam mediar as situações de aprendizagem 

junto aos demais colegas, promovendo situações de aprendizagem mútua, pois 

“enseñar es la mejor manera de aprender” (ensinar é a melhor maneira de aprender) 

(pp. 153-154).  
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Apesar de reconhecermos a potencialidade de estratégias desse tipo, é 

importante ressaltar que também ela respalda-se na ideia de que alguns alunos 

detêm os saberes a serem ensinados aos que não os detém, e não na perspectiva de 

que existem diferentes saberes e que, em alguns momentos alguns alunos poderiam 

ser mediadores mais experientes quanto a determinados conhecimentos, e em outros 

momentos, outros alunos ocupariam tal lugar, ou que em algumas situações a 

diversidade de saberes seria tão grande que não haveria como estipular 

hierarquização entre os estudantes. 

Assim como Perrenoud (2000), afirmamos que é (humanamente) impossível 

que o professor queira estabelecer uma relação de dualidade com cada aluno, numa 

espécie de atendimento particularizado, principalmente se considerarmos que dentro 

de uma sala de aula o professor lida com uma média de 25 a 30 alunos na turma.  

Nesse sentido, uma das competências para administrar a heterogeneidade nas 

turmas, pontuadas por Perrenoud (2000), consiste numa “pedagogia diferenciada”, ou 

seja, criar variados mecanismos de interação que não se fixem apenas na figura do 

professor como único interventor/mediador. E mais, desenvolver “trabalho por planos 

semanais, atribuição de tarefas autocorretivas e o emprego de softwares interativos” 

(p. 58), o que pode ser muito eficaz.  

Uma estratégia que também vem dando certo nas turmas heterogêneas são os 

agrupamentos dos alunos nas salas. Autores como Leal (2005) e Morais e Leite 

(2012) afirmam que os professores, além de propor formas diferenciadas de 

agrupamento, devem levar em conta, dentre outros aspectos: os conhecimentos em 

níveis mais aproximados dos alunos que irão compor tal grupo; monitorar as 

interações entre os alunos; ajustar o ensino às necessidades dos alunos, “ofertando” 

atividades mais elaboradas, que exijam níveis de raciocínio mais “sofisticados”, isto é, 

que não sejam de fácil resolução; diversificar não só as atividades, mas sua forma de 

organização; enfim, saber atuar com todos ao mesmo tempo. 

Donadon (2012) entrevistou e observou aulas de três professores de turmas do 

Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano) com o intuito de relacionar as práticas 

observadas e os posicionamentos teóricos dos professores, frente à heterogeneidade 

de suas turmas. Como principal resultado, a autora constatou que os professores têm 

dificuldades em aceitar a heterogeneidade nas suas turmas porque ainda permanece 

um modelo idealizado de aluno, relacionado às questões comportamentais (alunos: 
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mais calmos, quietos, disciplinados), e de aprendizagem (priorizando os que tiram 

notas mais altas, participam das aulas, fazem todas as tarefas). 

Para aprofundarmos tal debate e rompermos com a ideia de que o processo 

pedagógico teria como ideal superar a heterogeneidade e sim valorizá-la, é 

necessário que se mude a concepção de que há uma linearidade no processo de 

aprendizagem, embora possamos reconhecer que há conhecimentos que antecedam 

outros conhecimentos e que há mediadores com papéis diferenciados, que organizam 

as situações escolares na busca de garantir que tais conhecimentos sejam 

construídos pelos alunos. No processo pedagógico, tal temática remete à discussão 

sobre mediação docente.  

Em se tratando de mediação e interação, resgatamos os postulados de 

Vigotski, psicólogo soviético que trouxe grandes contribuições para a psicologia e a 

educação, ao trazer à tona suas ideias sobre como se dão as relações entre 

linguagem, pensamento, aprendizagem e desenvolvimento intelectual.  

Vigotski (2007) afirmava que a aprendizagem e o desenvolvimento infantil 

mantém uma relação de interdependência desde o seu nascimento, no entanto, são 

processos distintos já que o desenvolvimento progride de forma mais lenta e antes do 

aprendizado (sua hipótese supunha que um convertia-se no outro). E que para 

compreendermos como de fato ocorrem essas relações é necessário determinar o 

nível de desenvolvimento real (capacidade que a criança tem de resolver problemas 

individualmente) e o nível de desenvolvimento potencial (capacidade que a criança 

tem de resolver problemas com a orientação de um adulto ou um par mais 

capacitado). A distância entre esses dois níveis de desenvolvimento (real e potencial) 

constituem o que o teórico denominou de Zone of Proximal Development (Zona de 

Desenvolvimento Proximal - ZDP).  

Segundo o autor, a ZDP possibilita que seja traçado o estágio de 

desenvolvimento da criança (tanto do que já foi alcançado quanto do que está em 

amadurecimento), assim, “(...) aquilo que é a zona de desenvolvimento proximal hoje 

será o nível de desenvolvimento real amanhã - ou seja, aquilo que uma criança pode 

fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã” (2007, p. 98). 

Significa dizer que “com o auxílio de uma outra pessoa, toda criança pode fazer mais 

do que faria sozinha – ainda que se restringindo aos limites estabelecidos pelo grau 

de seu desenvolvimento” (1998, p. 129). 
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Trazendo para o contexto escolar, quando o professor atua como agente 

mediador entre a criança e o conhecimento, ele cria condições que potencializam a 

apropriação de conhecimentos que ele elege como foco de aprendizagem no seu 

planejamento didático. No entanto, ele precisa ter diferentes estratégias de mediação, 

considerando os diferentes níveis de conhecimento das crianças. Assim, se o seu 

objetivo é que as crianças compreendam o sistema de escrita alfabética, por exemplo, 

ele vai favorecer condições para que aqueles que ainda não dominam tal conteúdo 

possam se apropriar dele. 

Nesse sentido, a intervenção pedagógica do professor junto aos alunos, no que 

diz respeito às aprendizagens do SEA, pode facilitar o tratamento da heterogeneidade 

da turma quanto ao conhecimento, pois ele pode, por exemplo, garantir que todos os 

alunos de sua turma tenham entendido o funcionamento desse sistema e possam a 

partir daí participar com maior autonomia de diferentes situações em que a escrita 

esteja presente. Desse modo, o professor tem como objetivo torná-los homogêneos 

quanto a esse aspecto (domínio do SEA). No entanto, esse professor não acabou 

com a heterogeneidade em sala de aula, pois os alunos continuarão a ter uma grande 

variedade de outros conhecimentos e habilidades que os diferenciam entre si, 

oriundos não só do contexto escolar, como de outras esferas sociais, pois eles têm 

suas histórias de vida e participam de atividades culturais variadas em seu percurso 

social. 

Com relação à interação, Vigotski defende que a operacionalização dos 

processos internos de desenvolvimento ocorre apenas na interação das crianças com 

as pessoas do meio social em que estão inseridas e também na cooperação com 

seus pares.  

Assim, ao propor que os alunos troquem experiências entre si com relação a 

um determinado conteúdo, por exemplo, (trocas entre os que sabem menos e os que 

sabem mais tal conteúdo), o professor cria possibilidades para que os conhecimentos 

sejam internalizados e tornem-se parte da aquisição do desenvolvimento autônomo 

destes.  

Nessa perspectiva, aceitar que os alunos são heterogêneos é fundamental 

para a escola e para os professores desenvolverem um bom trabalho de 

alfabetização, pois “(...) se começamos de onde as crianças estão (...), não há 

necessidade de estabelecermos pré-requisitos nem limites para a aprendizagem (...)”, 

(BRAGGIO, 1992, p. 62).  
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Neste capítulo, portanto, buscamos afirmar sobre quais bases a 

heterogeneidade é concebida neste estudo, embora tenhamos clareza da 

necessidade de focar as especificidades do objeto de investigação, que serão 

tratadas no capítulo a seguir. 
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2 HETEROGENEIDADE E ALFABETIZAÇÃO: CONCEPÇÕES E PRÁTICA 

DOCENTE  

 

Como foi dito anteriormente, compreendemos a complexidade que envolve as 

relações entre a heterogeneidade e a educação, e reafirmamos a necessidade de 

focarmos em aspectos específicos desse fenômeno para melhor aprofundamento. 

Nesta pesquisa, o objeto de investigação recai especificamente na heterogeneidade 

da sala de aula quanto aos conhecimentos sobre o Sistema de Escrita alfabética.  

Assim, abordamos neste capítulo questões relativas às concepções de 

alfabetização e aos modos como a heterogeneidade vem sendo tratada neste campo, 

tomando como principal referência um estudo realizado em 2014 por Leal e 

colaboradores, que identificaram algumas tensões que permeiam a alfabetização no 

Brasil. Nesse sentido, buscamos discutir processos pedagógicos de ensino da Língua 

Portuguesa nos documentos curriculares, a partir das análises feitas pelas referidas 

autoras, considerando-se a heterogeneidade das crianças quanto ao domínio do SEA. 

Antes, porém, achamos pertinente apresentarmos as reflexões de teóricos 

sobre os principais conceitos que aparecem nas discussões das autoras em relação à 

alfabetização: código, sistema notacional, sistema de escrita e letramento.  

 

2.1 Algumas conceitos fundamentais para compreender o processo de 

alfabetização 

 

As discussões que tratam da alfabetização implicam no uso de determinados 

termos que nos levam a refletir sobre o que de fato podemos considerar como estar 

alfabetizado. O primeiro deles está relacionado à compreensão sobre o ensino da 

escrita alfabética enquanto aquisição de um código ou como apropriação de um 

sistema notacional.  

Conforme afirma Soares (2014), o código é (pode ser) utilizado como modo de 

substituição de símbolos ou caracteres ou signos por outros já existentes. Desse 

modo, quando necessário, a mensagem pode ser convertida em favor dos que 

precisam, de alguma forma, trocar informações sem que os demais (estranhos, 

intrusos, inimigos, etc.) as  compreendam. Assim, considerar a alfabetização como 

aquisição de um código implica conceber que os aprendizes aprendem como associar 
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um símbolo, caractere ou signo a outro já existente. Logo, teriam que memorizar qual 

elemento substitui outro, para ter acesso a um código usado na sociedade. 

Morais (2012) afirma que não é conveniente considerar a aprendizagem da 

escrita alfabética como aquisição de um código, porque tal concepção pressupõe que 

para escrever o aluno precisa “decifrar”, “decodificar” ou “codificar” palavras (...) 

depois frases e textos (p. 47).  

Nesse sentido, concordamos com os autores acima citados, e reafirmamos que 

alfabetizar está além da mera decodificação de um sistema de escrita, haja vista que 

se faz necessário compreender como e o que essa escrita nota. Portanto, parece um 

equívoco restringir a alfabetização ao conceito de codificação da escrita alfabética. 

O que é essa aprendizagem, então?  

De acordo com Morais (2012), a escrita alfabética é um sistema notacional, 

uma vez que a usamos para representar, através de grafemas (letras), os sons da fala 

ou a pauta sonora. Logo, é um sistema de escrita porque, segundo Carvalho (2014), 

indica uma lógica de funcionamento e determinada regularidade de registro do 

significado – que registra elementos que permitem associar pensamentos e ideias, e 

do significante – que grafa elementos que remetem aos sons. Ainda segundo este 

autor, o sistema de escrita da língua portuguesa prevê, em sua escrita, uma relação 

entre letras e fonemas, o que o caracteriza como um sistema de escrita alfabético. 

Desse modo, a alfabetização engloba a apropriação de conhecimentos sobre como 

esse sistema funciona. 

Segundo Morais (2012), o conjunto de representações (o sistema de escrita 

alfabético) é constituído de uma série de propriedades e convenções que devem ser 

apreendidas ao longo do processo de alfabetização (quais letras usar, como e quando 

usá-las, que outras marcas usamos na escrita das palavras, etc.). No entanto, ainda 

segundo este autor, não é apropriado abordar tal ensino como um pré-requisito para a 

inserção dos estudantes em práticas sociais de leitura e escrita de textos. É possível, 

e desejável, que simultaneamente sejam tratados aspectos da aprendizagem do 

sistema de escrita e dos usos sociais da leitura e da escrita. Isso implica que é 

necessário, em todo o processo, considerar as trajetórias individuais e as práticas 

coletivas de leitura e escrita.  

Quando colocamos a questão do individual, estamos nos referindo aos 

processos ou etapas individuais que todo aprendiz percorre para se apropriar do 

sistema de escrita, e, no caso do coletivo, estamos nos referindo a toda a dinâmica 
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social, ou seja, às práticas sociais de escrita em que este está inserido. Nesse 

contexto é que chegamos à mesma compreensão de vários teóricos: não basta 

alfabetizar, é preciso alfabetizar letrando, sendo necessário, portanto, discutir sobre o 

conceito de letramento. 

Segundo Soares (2014), o letramento está relacionado ao desenvolvimento 

das habilidades de leitura e escrita eficientes, para interação por meio da escrita em 

diferentes situações de comunicação, sejam elas pessoais, escolares, sociais. Haja 

vista que há em circulação dentro dos variados contextos, diferentes textos e gêneros, 

apresentados em diferentes suportes e com diferentes finalidades, dentre outros 

aspectos, a alfabetização também engloba a apropriação de conhecimentos sobre os 

textos e os gêneros adotados para produzi-los. Assim, “a alfabetização é uma prática 

de letramento, própria das atividades escolares, com metas e fins específicos, 

portanto, trata-se de uma prática social situada” (KLEIMAN, 2010 apud VALSECHI, 

2010). 

Conforme Mendonça (2007, p. 46), o termo letramento foi criado para “nomear 

um conjunto de práticas sociais de uso da escrita em diversos contextos 

socioculturais”. As práticas de letramento são vivenciadas nas sociedades que fazem 

uso da escrita. No entanto, indivíduos que não fazem uso da escrita convencional, 

como a conhecemos, também possuem práticas de letramento. Mesmo sem dominar 

o sistema notacional, as pessoas acabam se envolvendo em práticas de leitura e 

escrita através da mediação de uma outra pessoa alfabetizada e nesse contexto 

acaba conhecendo os gêneros que circulam na sociedade (ALBUQUERQUE, 2007). 

Tais conceito aqui tratados são mobilizados em diferentes abordagens teóricas 

acerca da alfabetização. Apresentamos nos próximos tópicos as principais 

concepções de alfabetização que circulam no Brasil hoje e suas relações com a 

heterogeneidade. 

 

 

2.2 Concepções de alfabetização e heterogeneidade 

 

Para iniciar as reflexões sobre as concepções de alfabetização e suas relações 

com a discussão sobre heterogeneidade, tomamos como base um estudo de Leal et 

al. (2014) em que as autoras investigaram 26 documentos curriculares brasileiros de 

Língua Portuguesa do Ensino Fundamental (12 das secretarias municipais e 14 das 
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secretarias estaduais de educação) nas cinco regiões do país. As autoras tiveram 

como foco refletir sobre  

 
as relações entre currículo, alfabetização e formação de professores 
(...) analisar algumas tendências/concepções atuais em documentos 
curriculares acerca dos pressupostos sobre alfabetização (...) os 
impactos de tais concepções para a formação de professores (p. 
235). 

  
 Destacamos como contribuição das autoras ao nosso estudo o mapeamento 

feito sobre as principais tensões relativas à discussão sobre o processo de 

alfabetização e como elas são refletidas nas principais concepções sobre 

alfabetização no contexto brasileiro atual. As tensões apontadas pelas autoras são 

descritas a seguir. 

 

Tensão 1 - O lugar dos textos de circulação social no processo de alfabetização 

 

 Essa primeira tensão refere-se à reflexão sobre a importância atribuída ao 

acesso aos “textos de circulação social e de inserção dos estudantes nas práticas de 

leitura e produção de textos nos anos iniciais de escolarização.” Foram identificadas 

as seguintes tendências: 

  
(1) a imersão dos estudantes nas práticas significativas de leitura e 
escrita é a única via válida de aprendizagem da língua; (2) a 
aprendizagem do código precede o trabalho com textos de circulação 
social, sendo válida a organização de materiais didáticos 
estruturados, com textos criados para alfabetizar; (3) a imersão dos 
estudantes nas práticas significativas de leitura e escrita é condição 
para a formação de sujeitos leitores e produtores de textos, mas é 
possível e necessário realizar também o trabalho com unidades da 
língua que compõem as palavras (p. 241). 

 

Desse modo, têm-se três concepções sobre quais textos devem ser usados na 

escolarização inicial e quando devem ser inseridos. Na tendência 1 apenas os textos 

de circulação social podem ser usados para alfabetizar as crianças; na tendência 2 

devem ser usados textos criados para alfabetizar, com controle das letras a serem 

decodificadas pelos alunos, de modo que os textos de circulação social, tal como 

aparecem na sociedade só devem aparecer quando os estudantes dominam o código; 

na tendência 3 devem ser usados textos de circulação social e atividades que 

possibilitem a reflexão sobre palavras e seus constituintes: sílabas e letras. 
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Tensão 2 - A sistematicidade5 do ensino do SEA 

  

Essa tensão diz respeito “à ênfase a ser dada no ensino do sistema de escrita 

alfabética (ou código, na perspectiva fônica) e à necessidade ou não de realizar um 

trabalho mais sistemático nesse sentido”. As tendências identificadas foram:  

 
(1) imersos nas práticas significativas de leitura e escrita, os sujeitos 
tornam-se leitores e produtores de textos, de modo que não é 
necessário um trabalho mais sistemático com as propriedades do 
sistema de escrita alfabética; (2) a aprendizagem do código dá-se 
por meio de rotinas sistemáticas e controladas, sendo necessário 
estabelecer materiais didáticos estruturados, com textos 
especialmente criados para alfabetizar; (3) é preciso inserir os 
estudantes em práticas de leitura e produção de textos de variados 
gêneros, desde o início da escolarização, mas é preciso, igualmente, 
desenvolver estratégias de reflexão sobre o sistema de escrita 
(p.241).  

 

Desse modo, na tendência 1 não se recomenda realizar atividades de reflexão 

sobre palavras, sendo suficiente realizar leitura e produção de textos, para que as 

crianças, aos poucos se apropriem dos conhecimentos linguísticos relativos aos 

processos notacionais; na tendência 2 recomenda-se um trabalho frequente, 

padronizado, de atividades de memorização das relações entre letras ou grupos de 

letras e fonemas, geralmente com foco em padrões silábicos; na tendência e 

recomenda-se que haja um trabalho sistemático de reflexão sobre o funcionamento 

do sistema notacional, com atividades focadas no funcionamento do sistema 

alfabético, de modo simultâneo ao trabalho de leitura e produção de textos. 

 

Tensão 3 - A abordagem didática para ensinar o SEA  

 

A terceira tensão “se refere ao tipo de abordagem didática a ser empreendida 

na aprendizagem do sistema de escrita (ou código, como é concebido nas 

perspectivas mais tradicionais)”. As tendências identificadas foram:  

 

                                                             
5  

Assim como fizeram Leal e colaboradores (2014), usaremos ao longo deste trabalho os termos 
(sistematicidade, sistemática/o) no sentido de regularidade e frequência.
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(1) o contato com textos em situações de interação promove a 
aprendizagem do sistema de escrita; (2) a aprendizagem do código 
precisa ser realizada por meio de treinamento de habilidades 
fonológicas e de atividades controladas de leitura de sílabas e 
palavras, ou textos que contenham as unidades já introduzidas – 
abordagem inspirada em autores como Capovilla e Capovilla (2004); 
(3a) o ensino deve ser baseado no favorecimento de situações 
problematizadoras acerca do funcionamento do sistema de escrita, 
por meio de descobertas das crianças, sem foco no desenvolvimento 
de consciência fonológica – abordagem baseada em Ferreiro e 
Teberosky (1979a, 1979b); (3b) o ensino deve ser baseado na 
organização de situações didáticas voltadas para as reflexões sobre 
as relações entre pauta sonora e registro gráfico (pp. 241-242). 

 

Os modos de resolver cada uma dessas tensões, e, portanto, as respostas 

dadas a tais divergências, configuram três principais tendências sobre o processo de 

alfabetização: (1) a criança aprende o sistema de escrita por imersão em situações de 

leitura e produção de texto; (2) por tomar como base os métodos sintéticos, se aposta 

num ensino sistemático, contínuo e intenso da aprendizagem do código escrito; (3) 

compreende a escrita como um sistema e não código e aposta na promoção de 

situações de leitura e produção de textos, em diferentes contextos de interação, para 

que a criança se aproprie da escrita.  

Esclarecemos que para melhor compreensão do leitor invertemos a ordem das 

discussões da seguinte forma: no primeiro tópico discutimos sobre a tendência 2, que 

representa as abordagens tradicionais pautadas nos métodos sintéticos. Em seguida, 

a tendência 1, representada pela abordagem do letramento sob uma perspectiva de 

alfabetização por imersão. Finalizamos com a última tendência subdividida e 

representada pelas abordagens do construtivismo e da alfabetização na perspectiva 

do letramento, considerando uma abordagem sociointeracionista da língua. 

Buscamos, a partir da caracterização de cada uma dessas tendências, refletir (ou 

identificar as possíveis relações) sobre como a heterogeneidade é tratada em cada 

uma delas. 

 

2.2.1 Alfabetização como aquisição de um código: os métodos sintéticos  

 

Segundo Mortatti (2006), na época do Império o ensino se dava de forma 

precária. Havia poucas escolas, as salas eram adaptadas e com turmas mistas 

(alunos de todas as séries) e os materiais para o ensino da leitura e da escrita eram 

escassos, embora já fossem utilizadas as “cartas de ABC”. Nesse contexto, para o 
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ensino da leitura e da escrita eram utilizados os métodos de marcha sintética 

(soletração, fônico e silabação) e o treino ortográfico (cópia, ditado e etc.). Ou seja, 

adotava-se um ensino em que “(...) parte-se das unidades menores (letras, fonemas 

ou sílabas) para passar a analisar as unidades maiores (palavras, frases, textos)” 

(GALVÃO e LEAL, 2005, p. 18). Desse modo, concebia-se, e muitos ainda concebem 

que se aprende “(...) fazendo sínteses ou ‘somando os pedaços’, para poder (...) 

‘codificar’ e ‘decodificar’ unidades maiores que as primeiras que aprendeu” (MORAIS, 

2012. p. 28). Nessa perspectiva, compreende-se que o aluno aprende o ‘código’ da 

escrita “(...) copiando, copiando, copiando, sem pensar” (p. 35).  

Na soletração acredita-se que a memorização dos nomes das letras em pares 

(por exemplo, C com A, CA, etc.) facilita a leitura das sílabas, até o momento em que 

o aprendiz começa a formar palavras e depois ler textos (após muito treino). 

Nas abordagens dos métodos fônicos parte-se do princípio de que o aluno 

precisa aprender a segmentar as palavras em fonemas relacionando-os às letras. É o 

treino das pronúncias de cada fonema e suas respectivas letras que o fará ler 

palavras e depois textos. 

Na silabação, acredita-se que só memorizando as sílabas, juntando-as, é que o 

estudante poderá ler palavras até chegar ao texto. 

Para Morais (2012), esses métodos (e suas variações) concebem a criança 

como um adulto em miniatura - “visão adultocêntrica”, e têm como pressuposto que 

basta transmitir informações sobre as correspondências entre som e grafia. Portanto, 

não seria necessário apropriar-se de conhecimentos sobre a lógica do funcionamento 

da escrita. Haveria algum mecanismo inato que garantiria tal compreensão. 

Sendo assim, os métodos sintéticos prezam pela memorização e repetição 

(decodificação mecanizada). Além disso, desconsideram o uso de textos no processo 

de alfabetização. Eles prezam pelo uso de palavras desconexas e textos escolares 

que circulam fora do contexto e da realidade dos alunos.  

Nessa abordagem, acredita-se que se o aluno aprender a técnica da escrita 

(compreendida como um código) se alfabetizará. Há um desprezo pelo “erro” de modo 

que não há reflexão e compreensão da escrita “genuína” dos alunos. Tais métodos 

propõem um trabalho a partir de sons e letras isoladas; de padrões mais fáceis 

(regulares) para os mais difíceis (irregulares).  
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Vimos em Leal et al. (2014) a síntese do que descrevemos anteriormente 

quando em seu estudo a autora traz a posição (tendência 2) acerca do processo de 

alfabetização, em que a aprendizagem do código 

 
precede o trabalho com textos de circulação social (...) ocorre por 
meio de rotinas sistemáticas e controladas, sendo válida a 
organização de materiais didáticos estruturados, com textos criados 
para alfabetizar; precisa ser realizada por meio de: treinamento de 
habilidades fonológicas, leitura de sílabas e palavras, ou textos que 
contenham as unidades já introduzidas (p. 240). 

  
Essa concepção “minimizada” da linguagem supõe que o aluno chega à escola 

predisposto (apto) ou “amadurecido” para adquirir o código (a escrita), como uma 

esponja - pronto para absorver o conhecimento. E por isso, dá-se prioridade ao uso 

das cartilhas - criadas para exercitar de forma (exaustivamente) repetitiva, a memória 

visual e o treino ortográfico. Nesse contexto, o professor não passa de mero instrutor, 

pois até manuais são elaborados com o propósito de conduzir o quê e como ensinar. 

Além disso, em relação aos estudantes, “(...) impede-se que sejam sujeitos de seu 

próprio discurso e adquiram a linguagem escrita como mais um instrumento no seu 

papel de agente histórico” (BRAGGIO, 1992, p. 12). 

Seguindo a lógica homogeneizante, as atividades são desenvolvidas para o 

coletivo de alunos independentemente das necessidades ou dificuldades específicas 

que os alunos tenham, por isso os professores executam ações prescritas em uma 

ordem fixa, para todos os alunos ao mesmo tempo. Além disso, essas abordagens 

“não permitem o trabalho cooperativo entre os alunos”. Logo, “fecham-se os olhos” 

para a heterogeneidade da turma, e a mediação do professor se volta para questões 

comportamentais (manter a disciplina dos alunos, o respeito (ou medo?) ao professor, 

etc.) que servem mais para distanciar do que aproximar os alunos do conhecimento 

sobre como funciona o Sistema de Escrita Alfabética. 

Nesse sentido, nessa perspectiva há uma segregação dos alunos em dois 

grandes grupos: o dos que sabem (e aprendem), porque estão/são aptos para 

aprender, e o dos que não sabem (não aprendem), os inaptos ou imaturos.  

Essa ideia de imaturidade podia ser “constatada” através dos Testes ABC, que 

a partir de oito provas (exercícios de discriminação, coordenação visual/auditivo-

motora, entre outros) visava medir o nível de maturidade do aluno, no que diz respeito 

ao acesso ao ensino da leitura e da escrita, e assim “(...) classificar os alfabetizandos, 

homogeneizar as turmas e racionalizar a eficiência da alfabetização” (MORTATTI, 



53 
 

2006).  Logo, as diferenças de aprendizagem (heterogeneidade) entre os alunos são 

consideradas apenas como sinal de que os alunos não aprenderam. Os 

procedimentos didáticos são os mesmos, independentemente de quais 

conhecimentos tenham sido adquiridos pelos alunos.  

O descaso com a heterogeneidade nas turmas fica evidente também se 

analisarmos os materiais que são frequentemente utilizados pelos professores que 

defendem os métodos sintéticos. Neles predominam o uso dos cadernos, fichas de 

atividades, fichas de chamada, quadro, cartaz, cartilhas e livros didáticos.  

Tais escolhas são feitas porque se acredita que o aluno como receptor passivo 

só alcançará a compreensão do código da escrita através da cópia, da repetição e 

memorização, a partir de atividades padronizadas e repetitivas. Isso não significa que 

estamos propondo que tais materiais sejam deixados de lado, pois reconhecemos 

seus valores. No entanto, defendemos um uso que traga significações para os alunos, 

que possibilite aos mesmos a ampliação de conhecimentos e desenvolvimento de 

habilidades ainda não exploradas, e não o simples ato de escrever sem saber o quê e 

para quê (ou quem) escreve, ou ler sem compreender o que o texto representa. 

 

2.2.2 Alfabetização por imersão nas práticas de letramento 

 

No estudo de Leal et al. (2014) vimos que a alfabetização por imersão parte da 

posição (tendência 1) de que basta o indivíduo ser/estar inserido (imerso) em práticas 

significativas de leitura e escrita, sem um ensino mais sistemático das propriedades 

do SEA, para tornar-se um leitor e produtor de textos.  

A professora Cecília Goulart, pode ser citada como uma adepta deste modo de 

conceber a alfabetização. Em entrevista realizada pelo programa Salto para o futuro6, 

em 2004, afirmava que a participação da criança em práticas de letramento reduzia a 

necessidade de um ensino mais efetivo sobre o SEA, conforme indica o trecho a 

seguir:  

  
Os estudos hoje vêm mostrando que crianças que vivem em meios 
letrados já levam para essa aprendizagem formal da linguagem 
escrita muitos conhecimentos. Então, quando elas vão aprender, 
precisam de muito pouca informação para compreender como é que 
o sistema alfabético funciona,  como é que se lê e escreve. Porque 

                                                             
6
 Programa integrado à TV Escola – canal do Ministério da Educação, destinado à formação de 

professores e gestores da Educação Básica. 
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elas já sabem para que é que serve ler e escrever na nossa 
sociedade. Elas vão para escola quase que para finalizar esse 
processo e compreender, ter informações mais específicas sobre 
esse processo. Então, muito rapidamente, essas crianças de classe 
média e classe alta aprendem a ler e escrever (...). É lógico que as 
crianças das classes menos favorecidas também chegam à escola 
com informações sobre a língua escrita, mas não chegam com 
informações mais diretas, mais específicas, como as crianças que já 
tiveram a oportunidade de, em casa, ver o pai, ou a mãe, ou o 
responsável escrevendo, vendo o pai ou a mãe lendo, lendo para 
elas (...). O afastamento que essas crianças das classes populares 
têm da linguagem escrita, porque têm pouco acesso a livros, jornais, 
a pessoas alfabetizadas, faz com que essas crianças precisem de 
um tempo maior ou de outro tipo de investimento na escola, para que 
elas compreendam como é que a linguagem escrita funciona, para 
que a linguagem escrita serve. 

 
Subjacente a esse discurso está a concepção de que a aprendizagem do SEA 

é simples e que basta que o aluno participe de situações em que a escrita está 

presente para que ele se alfabetize. No entanto, é fato que o sistema de escrita 

possui propriedades e convenções que não são facilmente compreendidas, 

necessitando, para isso, que o alfabetizando as reconstrua, pois ele deverá entender 

o que as letras representam e como essas letras criam representações (MORAIS, 

2012). Tão pouco uma vivência em meios letrados garante conhecimento sobre como 

funcionam a leitura e a escrita na sociedade. Portanto, ao contrário do que afirma a 

autora, “as crianças (...) quando elas vão aprender precisam de muitas informações 

para compreender como é que o sistema alfabético funciona” (grifo nosso).  

Na verdade, não há discussão de que, na grande parte das escolas privadas, 

que atendem às crianças de nível socioeconômico mais alto, o Sistema de Escrita, é 

ensinado desde a educação Infantil, e que em casa também há circulação de 

informações sobre o Sistema Alfabético. No discurso, também fica subjacente a ideia 

de que os alunos das classes populares são vistos na perspectiva das desvantagens, 

já que têm pouco acesso às práticas de letramento e não como um grupo cuja 

escolarização é mais tardia e que o ensino do Sistema Alfabético para a maioria é 

iniciado no Ensino Fundamental.  

A necessidade que certas crianças têm de um tempo maior ou menor de 

aprendizagem não depende apenas das práticas de letramento em que estejam 

inseridas. Depende muito mais da mediação docente, bem como da concepção de 

ensino ao qual o professor se encontra “afiliado”, pois é dele, do professor, a 

responsabilidade em desenvolver estratégias para alfabetizar a turma.  
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Em todo caso, queremos deixar claro que a discussão acima colocada é 

apenas uma das muitas interpretações ao qual a referida entrevista abre como 

precedente, sem a pretensão de determinar que esta seja, de fato, a posição da 

autora.  

Em outro texto, Cultura escrita e escola: letrar alfabetizando, publicado em 

2010, a mesma autora afirma que o ensino da leitura e da escrita deve estar inserido 

no contexto do letrar alfabetizando, pois que “(...) o mundo letrado gera significado 

para as crianças de variadas maneiras (...)”, e que “(...) aos poucos vão descobrindo o 

sistema de escrita e dele se apropriando, de forma íntegra e engajada” (p. 451). Ou 

seja, a inserção da criança ao mundo letrado leva à construção gradativa de sentidos 

sobre a leitura e a escrita até que esta se aproprie do sistema notacional. Portanto, 

aqui notamos que a autora já não afirma, como na entrevista anterior, que as crianças 

“já sabem para que é que serve a leitura e a escrita na nossa sociedade”, e sim, que, 

aos poucos é que elas se apropriam desse conhecimento. 

Porém, nesse mesmo texto a autora afirma também que é desnecessário um 

ensino mais sistemático da língua porque assim só estaríamos ampliando a legião de 

analfabetos funcionais, já que ao focarmos   

 
(...) ou dar um destaque excessivo, nos processos de alfabetização, 
às relações entre unidades sonoras e unidades gráficas, ou a 
relações de referência do tipo leitura e escrita de palavras 
associadas a desenhos, levando crianças, jovens e adultos a pensar 
que estas são linguagem escrita, é continuar criando a ilusão da 
alfabetização (p. 453).  

  
Mais uma vez esta autora questiona a sistematicidade do ensino das 

propriedades da escrita, conforme o trecho a seguir, 

 
Que vida, que conhecimento, que desejo existe nas tarefas em que 
as crianças mecanicamente são instadas a rimar “lé com cré, cré 
com lé”? Ou a descobrir a letra que falta em uma palavra? Ou uma 
sílaba? Questões que representam muito pouco do conhecimento 
das crianças sobre o mundo da escrita... E pouco interferem em sua 
inserção na cultura letrada... (GOULART, 2014, p. 335). 

 
Compreendemos a crítica acima citada pela autora em relação aos métodos de 

alfabetização pautados em memorizações e repetições, também em relação às 

atividades de escrita de palavras e/ou sílabas, uma vez que além de não valorizar os 

conhecimentos anteriores dos alunos, atendem pouco às suas necessidades de 

aprendizagem. No entanto, não nos parece que propor ao aluno atividades de 
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reflexão sonora das palavras, juntar letras ou representar os “pedaços” das palavras, 

entre outras, significa “criar a ilusão da alfabetização”. Ao contrário, tais atividades 

podem sim, ser associadas aos conhecimentos do aluno sobre a escrita e interferir 

diretamente em sua inserção na cultura letrada.  

 
2.2.3 Alfabetização na perspectiva construtivista 

 

A terceira tendência citada pelas autoras referenciadas (LEAL ET AL, 2014) é 

dividida em dois blocos. O primeiro é reconhecido como desdobramento da 

abordagem construtivista e do modo como interpretada no Brasil. 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky consideravam que a aprendizagem do 

Sistema de Escrita não se dava de forma simples. Ao realizarem uma pesquisa com 

crianças, as autoras constataram que para sua aprendizagem, era necessário que o 

aprendiz refletisse sobre como esse sistema funciona, e isso ocorria após os mesmos 

ultrapassarem determinadas etapas. Daí as autoras criaram a Teoria da Psicogênese 

da Língua Escrita (1979).  

Seguindo a perspectiva de Piaget de que os sujeitos constroem conhecimentos 

por meio de processos de assimilação (“esquemas de assimilação”), as autoras 

defenderam/defendem a ideia de que a criança é um sujeito intelectualmente ativo e, 

como tal, é capaz de excluir, ordenar, categorizar, reformular, comprovar, formular 

hipóteses, reorganizar, etc. Tal compreensão colocou a criança no centro do processo 

de aprendizagem. 

Ferreiro e Teberosky (1999) consideram que as crianças passam por quatro 

estágios (etapas, níveis) no processo de apropriação do SEA: o pré-silábico, o 

silábico (quantitativo e qualitativo), o silábico alfabético e o alfabético. 

No nível pré-silábico, o aluno não sabe ainda como a escrita nota ou 

representa “os pedaços sonoros das palavras que falamos”. Nessa fase, muitos 

alunos (principalmente os mais novos) não fazem separação entre desenho e escrita, 

produzindo garatujas, rabiscos, etc., ou seja, desenhar e escrever são uma coisa só. 

Quando usam letras, em certas ocasiões as misturam com números e outros 

símbolos, pois pensam que a escrita representa as “características físicas ou 

funcionais dos objetos” (MORAIS, 2012, p. 56) – realismo nominal. Nessa fase, o 

aluno chega a elaborar as hipóteses de quantidade mínima (para escrever palavras é 
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necessário, no mínimo, três letras); e a de variedade (para ler palavras não podemos 

reproduzir escritas iguais). 

No nível silábico, o aluno já começa a fazer a divisão da palavra em sílabas, na 

tentativa de estabelecer uma correspondência entre o som e a escrita. Quando faz a 

leitura, busca ajustar a quantidade de sílabas à quantidade de letras, podendo, 

inclusive, repetir ou alongar as sílabas ou parte das sílabas orais para ajustar a escrita 

à pauta sonora. O aluno concebe que a cada sílaba há que se colocar uma letra, No 

nível silábico quantitativo, concebe-se que para cada sílaba oral se coloca uma única 

letra, e na maior parte das vezes esta não tem a ver com os sons das sílabas orais. 

Em nível posterior acredita-se que a escrita nota a parte sonora das palavras 

pronunciadas (silábico qualitativo – para cada sílaba, um valor sonoro convencional, 

ou seja, corresponde um fonema). 

No nível silábico alfabético, o aluno já compreende a pauta sonora “(...) as 

partes orais das palavras que falamos”, e que outras letras precisam ser 

usadas/colocadas, o que implica na reflexão metafonológica (consciência fonológica). 

No entanto, oscila entre a representação das sílabas por meio de uma letra e por 

meio de mais de uma letra. Essa etapa, além de servir como passagem para um nível 

mais avançado, possibilita aos alunos uma grande quantidade de 

conhecimentos/aprendizagens sobre as relações e correspondência entre o som das 

letras (fonema) e a escrita das palavras (grafema). 

No último nível, o alfabético, o aluno compreende de forma efetiva que a 

escrita representa a pauta sonora, embora isso não o impeça de cometer os erros 

ortográficos. No entanto, esses erros (que não significam distúrbios ou patologias) 

ocorrem porque a escrita das palavras é feita do mesmo modo como é pronunciada 

(por exemplo, escrever MININU ao invés de MENINO). 

Ao postularem tais etapas, as autoras abriram possibilidades de realização de 

uma nova perspectiva para avaliação progressiva dos alunos que estão em processo 

de aprendizagem da escrita (o que ensinar), além de reflexões sobre as práticas 

alfabetizadoras desenvolvidas no ambiente escolar (como ensinar). 

Conforme afirma Telma Weisz (2014) no texto A aprendizagem do sistema de 

escrita: questões teóricas e didáticas compreendemos que  

 
a aprendizagem do SEA está ligada a dois principais aspectos: para 
aprender a ler e a escrever, é preciso pensar sobre a escrita, pensar 
sobre o que a escrita representa e como ela representa graficamente 
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a linguagem; algumas situações didáticas favorecem especialmente 
a análise e reflexão sobre o sistema alfabético de escrita e a 
correspondência fonográfica. São atividades que exigem uma 
atenção à análise – tanto quantitativa quanto qualitativa – da 
correspondência entre segmentos falados e escritos. (p. 165). 

 
Ao considerarmos que há heterogeneidade nas turmas (pois os alunos não são 

iguais e não aprendem da mesma maneira) e que todos têm o direito de aprender e 

de se alfabetizar, e se soubermos como cada aluno se encontra dentro do processo 

de apropriação da escrita (em que nível ou hipótese se encontram) é possível adaptar 

ou adequar as atividades e contemplar os diferentes grupos de alunos.  

Outro ganho que a Psicogênese trouxe e que podemos relacionar com a 

heterogeneidade nas turmas, foi o tratamento aos supostos erros dos alunos, que 

permite ao professor agir (caso queira) imediatamente e auxiliar na compreensão 

sobre o que aprenderam e o que precisam aprender (que dificuldades certos alunos 

apresentam durante o processo de apropriação da escrita, entre outros aspectos) 

respeitando o ritmo de cada um.   

No entanto, Morais (2012) também indica alguns “limites ou lacunas” 

atualmente vivenciados no uso dessa teoria, ou seja, uma “má apropriação da teoria” 

(pp.77-78). Um deles se refere ao fato de que uma vez alcançada a última hipótese 

(alfabética) o aluno já está alfabetizado e, portanto, não é mais necessário alfabetizar. 

Assim, a aprendizagem ocorreria de forma espontânea sendo preciso, apenas, fazer 

com que a criança tenha contato com textos ou participe de situações de leitura e 

escrita de texto.  

Nessa perspectiva, cada um tem um ritmo e se alfabetiza sozinho sem a 

necessidade de uma intervenção do professor para auxiliá-lo a superar seus erros. Ou 

seja, o abandono das teorias e práticas tradicionais provocou uma desmetodização da 

alfabetização (MORTATTI, 2006), uma “desinvenção” da alfabetização (SOARES, 

2003), no sentido de que se abandonou o ensino diário da escrita alfabética 

(MORAIS, 2012, p. 78).  

Vimos no estudo de Leal et. al (2014), se considerarmos a didática para o 

ensino do SEA, que houve um favorecimento de situações problematizadoras sobre 

como a escrita funciona (as hipóteses de escrita que os alunos vivenciam nesse 

processo), mas perdeu-se o foco em relação ao desenvolvimento da consciência 

fonológica. 
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No tocante à heterogeneidade, os adeptos da perspectiva construtivista 

pressupõem que as crianças elaboram diferentes hipóteses de escrita e que é no 

processo de interação que avançam quanto à compreensão desse conhecimento. 

Propõem também que é na tentativa de resolver conflitos cognitivos que os processos 

de aprendizagem ocorrem. Desse modo, a heterogeneidade quanto aos 

conhecimentos sobre o sistema de escrita é reconhecida como intrínseca ao processo 

de alfabetização. 

 

2.2.4 Alfabetização na perspectiva do letramento 

 

A última das tendências descritas pelas autoras (LEAL ET AL, 2014) concebe 

que a alfabetização compreende um processo de apropriação do sistema de escrita 

alfabética e um processo de aprendizagem da leitura e da escrita de textos para 

inserção dos sujeitos nas práticas sociais. Nessa abordagem, há especial atenção à 

importância do trabalho com gêneros discursivos.  

Partem do princípio de que “ninguém aprende a ler e a escrever se não 

aprender relações entre fonemas e grafemas (...)” (SOARES, 2003, p. 17), mas ao 

mesmo tempo concebem que a compreensão do sistema de escrita não garante a 

alfabetização.  

Assim, essa perspectiva pode ser vinculada à tendência 3 identificada pelas 

pesquisadoras, uma vez que dá indicações de que é condição para a formação de 

leitores e produtores de textos a imersão dos alunos em práticas significativas de 

leitura,  escrita e produção de texto, sem abrir mão de estratégias didáticas em que os 

mesmos possam refletir sobre a pauta sonora e o registro gráfico, sobre o SEA. 

De acordo com Mendonça (2007), um dos princípios que norteiam a 

perspectiva do letramento é que  

 
a aquisição da escrita não se dá desvinculada das práticas sociais 
em que se inscreve: ninguém lê ou escreve no vazio, sem propósitos 
comunicativos, sem interlocutores, descolado de uma situação de 
interação; as pessoas escrevem, leem e/ou interagem por meio da 
escrita guiadas por propósitos interacionais, desejando alcançar 
algum objetivo, inseridas em situações de comunicação. Cabe 
lembrar ainda que esse processo é atravessado por valores e 
crenças dos mais diversos tipos (pp. 46-47). 
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Isso implica dizer que a escrita não é neutra e está relacionada com as 

finalidades do que se quer alcançar.   

Porém, segundo os adeptos dessa abordagem, é um equívoco pensar que a 

mera imersão na cultura letrada capacita o aluno a desenvolver habilidades de leitura 

e produção de textos sem que para isso o professor desenvolva um trabalho 

sistemático de apropriação do SEA.  

Para Kleiman (2010 apud VALSECHI, 2010), “o trabalho de análise é 

necessário na alfabetização. [...] (porque) de que outra forma a criança aprenderia a 

rimar palavras, a brincar com aliterações [...], a soletrar?” (p. 4, grifo nosso). Segundo 

a referida autora,  

 

Na perspectiva do letramento, todos os trabalhos de análise 
fonológica partem do texto e terminam no texto porque é o texto, e 
não a letra, a sílaba ou a palavra isolada o que é relevante na prática 
social, porque o que interessa é que a criança aprenda a língua 
escrita – ou seja, ler e escrever textos, não apenas o alfabeto. A 
criança que trabalha com a palavra “bola” depois de ter discutido 
uma manchete ou uma legenda, ou uma notícia no jornal sobre a 
bola que o time perdeu e que lhes custou o jogo é uma criança que 
terá muitos mais elementos onde ancorar os novos símbolos, as 
famílias de sílabas, enfim, aquilo que o professor achar importante 
para o trabalho de sistematização e generalização. Assim como a 
criança que aprende a letra “E” no contexto da placa do sinal de 
Estacionamento, para dar outro exemplo (p. 4). 

 

Para alfabetizar letrando é fundamental que o professor atue de forma efetiva e 

significativa, auxilie os mesmos a desenvolverem boas produções textuais – textos 

coesos e coerentes, organizados e com léxico adequado, entre outros aspectos 

(MORAIS, 2012).  

 Para Brandão e Leal (2005), quando as crianças eram colocadas em contato 

com textos de diferentes gêneros ou com textos diferentes de um mesmo gênero, elas 

aprendiam de forma gradual, as semelhanças e diferenças entre tais textos (aos 

poucos elas conseguiriam estabelecer “relações entre os temas, o léxico, a sintaxe, 

as formas de apresentação, o suporte”, etc.). No entanto, chamavam a atenção ao 

fato de que  

 
não basta expor as crianças a diferentes gêneros textuais porque, 
por exemplo, as finalidades, as esferas sociais de circulação, as 
características específicas de cada gênero, devem ser exploradas 
pelo professor tanto no momento da produção, como no momento da 
leitura de textos (BRANDÃO e LEAL, 2005, p. 34).   
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Significa dizer que ao longo do processo de apropriação da leitura e da escrita 

as crianças participam de um processo de interação mediada, pois o auxílio do 

professor e as estratégias de apropriação do sistema de escrita que este realiza 

durante as aulas, permite que os alunos desenvolvam  e ampliem suas habilidades de 

produção e compreensão de textos, seja na esfera da oralidade e/ou da escrita.  

A heterogeneidade é, assim, reconhecida como intrínseca às atividades 

humanas e ao processo educativo. Na abordagem da alfabetização na perspectiva do 

letramento concebe-se que é preciso atender a todas as crianças, considerando suas 

especificidades e peculiaridades. 

Alguns equívocos sobre o que significa alfabetizar letrando são apontados por 

Santos e Albuquerque (2007), tais como: simples introdução nas aulas, dos gêneros 

textuais, sem discussões sobre sua finalidade/funcionalidade; usar o texto como 

pretexto para o trabalho com as famílias silábicas; ideia de que o aluno que ainda não 

lê, ao participar da leitura e produção coletiva de textos, naturalmente irá se apropriar 

desse conhecimento.  

Nesse sentido, alfabetizar letrando é oferecer aos alunos a oportunidade de 

vivenciar situações de uso dos diferentes gêneros ao mesmo tempo em que se ensina 

como o SEA funciona. E o professor pode fazer isso atuando como mediador entre o 

conhecimento e os alunos. Esse é um dos princípios da alfabetização, quer seja na 

perspectiva do letramento ou não.   

Galvão e Leal (2005) defendem que a alfabetização é fruto de ações que 

busquem: diversificar os textos de circulação social; evitar o uso da cartilha; incentivar 

a compreensão dos alunos sobre a funcionalidade e finalidade dos diferentes textos; 

promover trocas e discussões entre os alunos sobre a escrita e revisão dos textos 

produzidos por eles mesmos e pelos colegas. Ou seja, é função do professor 

desenvolver situações que levem os alunos a tornarem-se leitores e escritores 

autônomos, a partir da socialização dos conhecimentos anteriores de cada um deles. 

Mas estamos cientes também de que o professor não deve ser o único 

responsabilizado, pois precisa de apoio pedagógico (coordenação, gestão) para que 

consiga desenvolver bem sua prática (tempo para os planejamentos, para as trocas 

de experiências com outros colegas, para formações, etc.). 

Aprende-se a ler e escrever refletindo sobre a língua, participando de situações 

que instiguem a busca pelo conhecimento. Significa dizer que é fazendo uso de textos 
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que o aluno aprende mais sobre a escrita (GALVÃO e LEAL, 2005, pp. 12-15). Assim, 

ler e escrever é poder fazer uso de “textos reais”, textos que atendem às realidades 

dos alunos e possibilitem a compreensão e a aprendizagem dos instrumentos que a 

sociedade (re) produz e que dão sentido às suas (nossas) vidas. 

Porém, não basta usar os textos para efetivar a aprendizagem da leitura e da 

escrita, há que se desenvolver um planejamento para que, de forma sistemática, os 

alunos dominem minimamente os princípios e convenções do SEA: direção das letras 

no texto, segmentação das palavras, relação entre som e grafema, etc., por exemplo, 

conforme dissemos em parágrafos anteriores.  

Nesse sentido, Leal (2010) afirma que o ato de planejar é algo que fazemos 

cotidianamente e de forma intencional. Se nos dispomos a fazer um passeio, uma 

viagem, as tarefas domésticas, por exemplo, certamente a realização de tais ações 

pressupõe que pensemos em como iremos realizá-las, logo, planejar é necessário. 

Quando há planejamento, evitamos o desperdício de tempo, a improvisação, o 

despreparo para a realização de atividades, a mesmice e principalmente a 

insatisfação (individual ou coletiva) com os resultados. Assim, planejar ações 

diversificadas considerando o que cada um sabe e suas dificuldades, pode contribuir 

com uma aprendizagem mais efetiva de toda a turma.  

Reafirmamos assim que, nessa perspectiva, alfabetizar se configura como uma 

atividade complexa que exige dos professores “(...) profissionalização, planejamento, 

conhecimentos de diversos tipos, e compromisso” (LEAL, 2005, p. 109). Com relação 

às aprendizagens dos alunos, é preciso, segundo os adeptos dessa abordagem, ter 

clareza de que “atingir uma hipótese alfabética de escrita não é sinônimo de estar 

alfabetizado” (MORAIS, 2012, p. 149).  

Desse modo, as práticas sociais diversificadas e a reflexão sobre o 

funcionamento do SEA, seriam ponto de partida e de chegada ao ensino da Língua 

(ALBUQUERQUE; MORAIS; FERREIRA, 2008; BRANDÃO; ROSA, 2005, 2011; 

CRUZ, 2008; FRADE, 2005; LEAL; ALBUQUERQUE, 2004; LEAL; ALBUQUERQUE; 

MORAIS, 2010; MACIEL; BAPTISTA; MONTEIRO, 2009; MACIEL; LÚCIO, 2008; 

MORAIS, 2012; PICOLLI; CAMINI, 2012; SANTOS; ALBUQUERQUE, 2007; SILVA, 

2010; SOARES, 2003, 2004; SOUZA; CARDOSO, 2012).  

Iniciamos o próximo tópico dando continuidade às nossas discussões focando 

o que alguns adeptos dessa abordagem sugerem com relação ao tema aqui 

investigado.  
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2.2.4.1 Heterogeneidade e prática de professores alfabetizadores: o que é 

sugerido na abordagem da alfabetização na perspectiva do letramento?  

 

Alguns teóricos (LEAL, 2005; MORAIS, 2012 - autodenominados como 

defensores da alfabetização na perspectiva do letramento) defendem que nas turmas 

de alfabetização os professores precisam mobilizar múltiplos saberes, conhecer as 

dificuldades e/ou necessidades de cada aluno, para então, propor um trabalho com 

atividades diversificadas que irão favorecer não só as aprendizagens, como também a 

participação de todos os alunos.  

Sugerem ainda que, em sua prática diária, os professores proponham e 

desenvolvam atividades mediante a formação de grupos para que sejam adotadas 

medidas estratégicas que possibilitam atuar diante da heterogeneidade presente na 

sala de aula. 

Leal (2005), a partir do contato com diferentes experiências de professores 

alfabetizadores, propõe que no cotidiano da alfabetização é preciso diversificar os 

modos de agrupar os alunos para a realização das atividades propostas. A autora 

afirma que diferentes conhecimentos são mobilizados e socializados tanto nas 

atividades em grupos pequenos quanto em grupos maiores ou nas atividades em 

dupla. Atenta também para a importância de atividades individuais mediadas pelo 

atendimento do professor junto aos alunos. 

Nos pequenos grupos, afirma que é possível “(...) realizar atividades 

unificadas”, ou seja, os grupos trabalhando a mesma tarefa de forma independente, 

ou, “atividades diversificadas”, cada grupo com a responsabilidade de cumprir uma 

determinada tarefa. Diz que tanto em um tipo de situação quanto no outro, saberes 

diversos circulam e que as crianças se apropriam de conhecimentos diferentes, pois 

participam da situação a partir de seu próprio conjunto de saberes e interesses.  

Nos grandes grupos, afirma que há muitas possibilidades de atividades que os 

professores podem desenvolver, dependendo da finalidade e dos resultados 

pretendidos, ou seja, “(...) o que as atividades podem favorecer” no que diz respeito 

aos “conhecimentos ou capacidades”.  

No trabalho individual, a autora afirma que esse momento possibilita que os 

alunos reflitam e organizem seus próprios saberes, que aprendam a coordenar, 

sozinhos, suas ações e disponibilizem os saberes na resolução de problemas. No 

entanto, atenta que o professor, mesmo nessas situações, é um mediador. 
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No trabalho em dupla, afirma que junto ao seu par, o aluno que tenha timidez 

ou diferença de aprendizagem consegue discutir, levantar hipóteses e argumentar 

ideias sem a necessidade de “(...) disputar a fala com um grupo maior” ou mesmo de 

se expor para todos os colegas da turma. 

Enfim, a autora salienta que em cada uma dessas situações propostas o 

professor deve mediar as interações entre os alunos e as aprendizagens, percebendo 

quais são suas necessidades, “(...) planejando boas atividades e sabendo intervir de 

maneira construtiva, problematizadora e esclarecedora” (p. 106).  

Leal (2005), desse modo, defende que a heterogeneidade é intrínseca ao 

processo educativo e que os professores podem explorar a diversidade de saberes 

dos estudantes de diferentes maneiras e que a variação dos agrupamentos é um 

princípio importante para o trabalho que considera essa heterogeneidade. 

Morais (2012) também aborda a questão da heterogeneidade e considera três 

medidas de atendimento “(...) à diversidade de necessidades dos educandos” (p. 175) 

no que diz respeito ao ensino do SEA. Segundo o autor, a mais eficaz delas é o 

atendimento aos alunos que se encontram em dificuldade para se alfabetizar em 

horários suplementares, fora do grupo/classe, ou seja, “(...) atendimento em tempo 

integral, projetos que envolvam professores auxiliares (...) a oferta de desafios 

ajustados aos níveis dos alunos”, (p. 176). Nesse contexto, o autor ressalta a 

importância de envolver não só os professores alfabetizadores, mas também os 

gestores e coordenadores pedagógicos.  

Já as outras duas medidas, para o autor, não devem ser abandonadas, apesar 

de não serem suficientes. Uma medida considera que atividades diferentes devem ser 

propostas ao mesmo tempo, isto é, que se deve “(...) realizar um ensino simultâneo 

com atividades distintas (...)” (p. 177), buscando aprender com os saberes acionados 

pelos professores que desenvolvem uma prática exitosa. Segundo o próprio autor, 

esses professores (com práticas de alfabetização bem sucedidas) estabelecem 

contratos didáticos com seus alunos considerando que: 

  
a) o docente não é o único informante autorizado na sala; b) os 
alunos vão discutir entre si, em pequenos grupos ou duplas, as 
soluções (...) para as atividades que estão resolvendo (...); c) os 
alunos sabem que o professor está fazendo outro tipo de atividade 
com outro grupo (...); d) ao final do tempo acordado, o professor 
retomará as atividades com os demais grupos e discutirá/validará as 
soluções adequadas; e) ao longo dos dias, o professor vai alternar o 
atendimento direto a pequenos grupos, enquanto os demais 
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estiverem trabalhando mais autonomamente (MORAIS, 2012, pp. 
177-178). 

 
Nessa perspectiva, uma série de benefícios pode ser evidenciada no trabalho 

com a heterogeneidade da turma: os alunos respeitam o professor porque se sentem 

como sujeitos ativos, logo, se tornam disciplinados, não no sentido de obedientes e 

silenciosos, mas sim no sentido de atitudes de civilidade (convivência pacífica para 

com os colegas e com o professor); os alunos demonstram interesse em auxiliar os 

colegas quando estão trabalhando em duplas ou grupos (escolhidos conscientemente 

pelo professor, e não aleatoriamente); os alunos não se dispersam tanto quando 

estão trabalhando com atividades que propõem desafios específicos aos níveis de 

aprendizagem em que se encontram (cada grupo ou dupla manterá o foco na sua 

atividade, já que esta exige soluções diferentes da dos demais grupos ou duplas).  

A outra medida, que para o autor deverá ser a última opção escolhida pelos 

professores alfabetizadores já que se constitui como uma solução minimizada de 

atendimento aos alunos propõe: “fazer ‘enturmações’ ou reorganizações dos alunos 

de diferentes grupos-classe, de modo a atender, em horários específicos e em salas 

separadas, os que têm melhor e pior rendimento” (pp. 179-180, grifos do autor).  

Assim como os autores citados anteriormente, Seal (2012) sugere refletirmos 

sobre as possibilidades de diversificação das atividades a serem desenvolvidas nas 

diferentes formas de organização dos alunos em sala.  

Para a autora, a organização da turma em grupos “precisa garantir os espaços 

de aprendizagem daquelas crianças que necessitam de intervenções e atividades 

mais específicas de aprendizagem da escrita alfabética” (p. 26). 

Leite e Morais (2012) também indicam que é necessário considerar a 

heterogeneidade na diversificação dos recursos didáticos e estratégias para lidarem 

com os diferentes níveis dos alunos: atividades de reflexão sobre as palavras; 

atividades de leitura de palavras com o livro didático; o compartilhamento das 

atividades com os colegas de sala; atividades de “ditado mudo”; organização de um 

espaço para leitura (com a presença de livros de literatura infantil, jornais, gibis, 

histórias em quadrinhos, etc.); uso de jogos com palavras e com letras, palavras 

cruzadas, por exemplo; os livros de obras complementares. 

Nesse sentido, alguns estudos podem ser tomados como exemplo para que 

possamos compreender como as práticas de alfabetização são desenvolvidas diante 

do contexto de heterogeneidade nas turmas, como é o caso da pesquisa de Silva, 
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Nascimento e Rosa (2013), que investigaram práticas pedagógicas de professoras do 

ciclo de alfabetização (turmas do 1º ao 3º anos do EF), na tentativa de perceber se 

atuavam na perspectiva da inclusão de alunos em turmas heterogêneas.  

As autoras realizaram entrevistas semiestruturadas com seis professoras, duas 

de cada ano do ciclo. Após as entrevistas, selecionaram duas professoras para 

realização de dez observações de aulas (cinco de cada), usando como critério de 

escolha o fato de, nas entrevistas, as mesmas afirmarem que desenvolviam 

atividades diversificadas em suas turmas, considerando a heterogeneidade dos 

alunos quanto à compreensão do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). Realizaram 

ainda, mais duas observações de aula de uma das professoras, no uso de três 

materiais sugeridos pelas mesmas - um poema, um livro do PNLD e um jogo 

alfabético, e, entrevista.  

As análises foram divididas em blocos temáticos: o das entrevistas com as seis 

professoras; o das aulas observadas nas turmas das duas professoras selecionadas; 

e, o do uso dos materiais sugeridos (usados por apenas uma das professoras).  

Com relação às entrevistas, quando perguntadas sobre se o regime de ciclo 

favorecia ou não o trabalho com a heterogeneidade, das seis professoras apenas 

duas (A e B) afirmaram que sim, que permitia uma aprendizagem gradual dos alunos, 

já as outras quatro professoras, afirmaram que há outros fatores “extraescolares” que 

interferem no processo de aprendizagem, que são: “a realidade da comunidade e o 

interesse pessoal do aluno” (p. 12).  

Quando perguntadas sobre como classificavam a heterogeneidade em suas 

turmas, as respostas foram variadas: “diversidade nos níveis de aprendizagem e 

escrita alfabética (pré-silábico, silábico e alfabético), na faixa etária, no gênero e nas 

questões socioeconômicas” (p. 13).  

Quando perguntadas sobre como organizavam suas práticas tendo em vista a 

heterogeneidade dos alunos, três delas se remeteram a questões pedagógicas 

(formação de agrupamentos e conhecimentos dos alunos), duas delas se remeteram 

a questões afetivas e comportamentais (relação professor-aluno, e aluno-aluno), 

apenas uma das professoras afirmou que tinha dificuldades em desenvolver uma 

prática considerando as diferenças de níveis de aprendizagem entre os alunos, 

alegando falta de recursos materiais básicos (tanto de uso em sala quanto de uso 

pessoal). 
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Com relação às aulas observadas nas duas turmas das professoras 

selecionadas, as autoras perceberam que, na turma da professora que afirmou 

enfrentar dificuldades por falta de recursos, houve mais atividades diversificadas, 

agrupamentos de crianças em diferentes níveis de escrita, participação e 

envolvimento de todos os alunos em todas as atividades, entre outros aspectos 

positivos; exatamente o contrário da outra professora, apesar de ambas estarem 

submetidas às mesmas condições de trabalho. Enquanto uma demonstrava objetivos 

claros, a outra improvisava mais, o que levava ao descontrole da turma, em todas as 

aulas que as pesquisadoras observaram. 

Com relação ao uso dos materiais sugeridos pelas autoras, apenas uma das 

professoras fez uso dos mesmos, pois a outra encerrou suas aulas antes do tempo 

previsto. O que ficou evidente nas duas aulas observadas foi a falta de objetivo 

didático-pedagógico da professora, pois a mesma não organizou  os alunos de acordo 

com os conhecimentos a serem apropriados, e, inclusive, ao mesmo tempo em que 

perguntava aos alunos sobre determinada atividade, já emitia a resposta, não dando o 

tempo e/ou suporte necessário para os alunos pensarem sobre como ou o quê 

deveriam responder. 

As autoras, diante das evidências, chegaram às seguintes conclusões:  

 
(...) a materialização do Ciclo é complexa e exige mediação por parte 
dos professores que contribuam para a efetiva inclusão de todos (...) 
alfabetizar na perspectiva do letramento precisa (...) contemplar, no 
cotidiano escolar, o trabalho com a heterogeneidade (...) e como 
outros estudiosos constataram, (...) a ausência de metas para cada 
ano do Ciclo de alfabetização e uma prática de alfabetização 
assistemática (...) não pode servir de desculpa para a imobilização 
dos professores (SILVA, NASCIMENTO e ROSA, 2013, p. 22).  

 
Esse estudo permitiu que pudéssemos entender o que os professores pensam 

e como desenvolvem suas práticas quando questionados sobre a relação entre a 

organização do ensino e suas concepções sobre heterogeneidade. No entanto, 

evidencia a pouca clareza dos professores investigados com relação ao uso e escolha 

dos recursos didáticos no sentido de promoverem tanto a aprendizagem de todos os 

alunos da turma quanto das propriedades do SEA.  

Outros estudos que seguiram na perspectiva de analisar práticas de 

professores alfabetizadores e o trato com a heterogeneidade de conhecimentos sobre 

a leitura e a escrita foram os de Sá (2015) e Silva (2014). 
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Sá (2015) investigou as estratégias didáticas utilizadas por uma professora que 

atuava em turma multisseriada do campo com relação à heterogeneidade de 

conhecimentos sobre a escrita.  

A referida autora observou 12 situações completas de aula (dividida em três 

blocos de quatro dias consecutivos) e fez 12 minientrevistas com a professora 

participante da pesquisa (após cada aula). Além de duas entrevistas semiestruturadas 

(uma no início e outra no final da pesquisa) com a professora e quatro atividades de 

diagnose com os alunos da turma (escrita de palavras; leitura de palavras; leitura de 

textos; e produção de texto) para verificar a diversidade de conhecimentos sobre a 

leitura e a escrita (a autora afirma que as atividades foram de três tipos distintos 

contemplando os anos em que as crianças estavam matriculadas).  

As análises foram realizadas relacionando as atividades desenvolvidas e 

alguns aspectos da prática da professora, como: a rotina (atividades de 

alfabetização), as estratégias para lidar com a heterogeneidade em turma 

multisseriada (atividades coletivas, diferenciadas quanto ao nível de escrita dos 

alunos, em pequenos grupos ou em duplas, e individuais) e as formas de atendimento 

aos alunos em diferentes níveis de leitura e de escrita.  

De acordo com Sá (2015), a rotina da professora evidenciava que a mesma se 

preocupava em atender a heterogeneidade da turma, uma vez que as atividades não 

se repetiam. Outro aspecto a respeito desse momento é que enquanto atendia 

individualmente os alunos, as outras crianças podiam fazer leituras livres, desenhos 

ou outra atividade passada pela professora, o que demonstrava que havia uma 

sistematização e planejamento do ensino a ser desenvolvido.  

Apresentamos de forma sucinta as discussões voltadas para a rotina porque 

nos interessa, particularmente, discutir as estratégias docentes para lidar com a 

heterogeneidade. 

Com relação às estratégias para lidar com a heterogeneidade do SEA em 

turma multisseriadas, as análises evidenciaram que havia “planejamento e execução 

de atividades diferenciadas (...) estratégia didática estruturante do fazer pedagógico 

da professora” e que “a diversificação das atividades atendia aos critérios dos níveis 

de aprendizagem dos alunos (nas atividades organizadas em pequenos grupos ou 

duplas)” (SÁ, 2015, pp. 126-127).  

Segundo a autora, as atividades eram organizadas para o grupo dos alunos 

“maiores”, aqueles que já estavam alfabéticos e fluentes em leitura (alunos dos 1º, 2º 
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e 4º anos), e para o grupo dos alunos “menores”, alunos não alfabéticos (matriculados 

na Educação Infantil ou 1º ano), pois “a lógica que orientava a organização didática 

da professora não priorizava a classificação dos alunos por ano/série escolar (...) e 

não (...) pareceu seguir mecanicamente a lógica da seriação ou da organização anual 

do ensino” (SÁ, 2015, p. 128). No entanto, a autora evidenciou que nos agrupamentos 

ocorriam junções de crianças com níveis de escrita próximos e pouca exploração da 

heterogeneidade enquanto “potencialidade pedagógica da turma”.  

Apesar dos avanços, as análises da autora evidenciaram que a docente propôs 

(ainda) momentos em que as atividades para aprendizagem do SEA, desenvolvidas 

nos agrupamentos, priorizavam habilidades viso-motoras e de memorização. 

Atividades sem reflexão, pouco desafiadoras e até momentos de ociosidade dos 

alunos alfabéticos.  

Desse modo, foi possível concluir que a professora organizava sua rotina e as 

atividades a serem desenvolvidas de forma diferente do que prescrevia a organização 

escolar por série ou ano escolar, atendendo à heterogeneidade, mas conduzia 

atividades pouco reflexivas sobre a escrita.  

O estudo apontou resultados ora semelhante a outras pesquisas, ora 

divergentes. As semelhanças se deram por conta da dificuldade que persiste entre os 

professores em dinamizar o desenvolvimento das atividades, principalmente entre os 

alunos que já estão no nível alfabético, a fim de não colaborar com a ociosidade, fator 

que geralmente ocorre porque os alunos mais adiantados terminam as tarefas antes 

dos outros. A diferença com relação a outras pesquisas se deu porque a professora, 

ao atender individualmente os alunos, não seguia o princípio da homogeneização que 

predomina na seriação. 

Silva (2014) investigou em duas escolas públicas do município de Caruaru/PE, 

os saberes e as práticas de duas professoras alfabetizadoras (professora A e 

professora B), buscando compreender os esquemas mobilizados nas turmas do 1º 

ano do Ensino Fundamental quanto ao tratamento da heterogeneidade de 

conhecimentos dos alunos sobre a leitura e a escrita. 

Foram realizadas 20 observações de aula, sendo 10 em cada turma, e 

entrevistas semiestruturadas, ao longo das observações e ao final da pesquisa. A 

autora aplicou quatro atividades diagnósticas com os alunos das duas turmas (escrita 

de palavras; leitura de palavras; leitura de texto; escrita de texto) para caracterização 

dos conhecimentos dos alunos em relação à leitura e a escrita. 
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As análises dos dados foram realizadas em relação à prática de cada 

professora. Com relação à professora A, evidenciou-se que esta desenvolvia 

atividades de reflexão sobre a escrita, estimulando os alunos para que escrevessem 

de forma espontânea, mas sem deixar de chamar a atenção dos alunos para os sons 

das palavras. Além disso, quando um ou outro aluno errava a professora usava certos 

parâmetros para analisar e refletir com eles os aspectos fonológicos das palavras. 

Com relação ao tratamento da heterogeneidade de conhecimento dos alunos 

sobre leitura e escrita, a professora A desenvolvia os seguintes esquemas: interação 

professora-aluno, focando os que tinham algum tipo de dificuldade; intervenção 

(direcionada) ou ajuda à turma como um todo ou aluno em dificuldade; adaptação da 

atividade; atividade diferenciada; e agrupamento, em dupla, juntando, por exemplo, 

um aluno com ausência de relação som-grafia com outro aluno sem ausência de 

relação som-grafia, ou seja, com níveis opostos de escrita.  

A autora constatou que as situações coletivas de ensino aconteciam nos 

momentos da explicação das atividades propostas ou do assunto trabalhado, sem que 

a professora negligenciasse atenções para o coletivo ou para algum aluno em 

específico. Havia uma preocupação em verificar como os alunos estavam 

desenvolvendo as atividades, sem que as respostas lhes fossem dadas (a professora 

abria mão de tentativas de respostas dadas por ela mesma, fazendo com que o 

próprio aluno percebesse onde havia errado). 

Em relação à professora B, evidenciou-se em sua prática que a mesma tomava 

como base os métodos tradicionais (trabalho focado no grafema, fonema e sílaba, 

possivelmente por conta de a mesma ter trabalhado antes, com método fônico “Alfa e 

Beto de Alfabetização”), também fazia uso do livro didático.  

Com relação à heterogeneidade de conhecimento dos alunos sobre leitura e 

escrita, verificou-se que esta professora mobilizava os seguintes saberes: atividades 

diferenciadas, apenas em atenção a dois alunos que, segundo a professora, tinham 

necessidades especiais; intervenção diferenciada em meio à coletividade, às vezes 

com atenção voltada apenas para os que tivessem dificuldades, pois os que não 

demonstrassem dificuldade não recebiam atendimento diferenciado da professora; 

monitoramento da resolução da atividade, que ocorria nos momentos em que a 

professora circulava entre as bancas dos alunos para verificar como estavam 

desenvolvendo as atividades; e mediação da professora, porém de forma 

centralizadora na figura da própria mestra.  
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No entanto, em situação de leitura, por exemplo, era a própria professora quem 

lia, não oportunizando aos alunos tal ação sob alegação de que todos participariam 

da situação de leitura e poderiam responder as atividades solicitadas com base na 

leitura feita pela mesma. Não foi presenciado pela pesquisadora nas aulas 

observadas formações de agrupamento dos alunos, embora a professora B tenha 

afirmado em entrevista que trabalhava em grupo ou duplas com os alunos. 

Em síntese, Silva (2014) apontou que ambas as professoras reconheciam a 

heterogeneidade de seus alunos, e mesmo com pequenas diferenças entre os 

esquemas mobilizados por cada uma, havia aproximações quando desenvolviam 

atividades para o coletivo de alunos. Assim,  

 
as professoras realizam tateamentos com vistas à efetivação de 
práticas de ensino coerentes, do ponto de vista prático (...) ações 
que, em certos momentos, podem aproximar-se, distanciar-se ou não 
apresentar nenhuma correlação coerente com as teorias 
acadêmicas, uma vez que o cotidiano de trabalho e os saberes 
mobilizados na prática são diferentes (SILVA, 2014, p. 117). 

 
Assim como no primeiro estudo (SILVA, NASCIMENTO e ROSA, 2013), estes 

nos interessaram por demonstrar como as professoras investigadas desenvolviam 

suas práticas, isto é, quais estratégias didáticas desenvolviam para lidar com a 

heterogeneidade das turmas, se e como atendiam os alunos não alfabéticos, para que 

se apropriassem do SEA e avançassem no que diz respeito aos próprios 

conhecimentos.  

De forma explícita ou não, tais estudos permitiram concluir que, em se tratando 

de heterogeneidade, estratégias didáticas de organização das turmas durante a 

realização das atividades, como a formação de pequenos grupos ou duplas, conforme 

afirmam outros estudiosos (LEAL, 2005; MORAIS, 2012) indicam os esforços dos 

professores no desenvolvimento de práticas mais inclusivas.  

A compreensão desses e de outros aspectos, assim como o diálogo com 

outras pesquisas que se relacionem com a heterogeneidade aqui investigada foram 

aprofundadas quando nos debruçamos sobre os dados produzidos e realizamos as 

análises das práticas das professoras que participaram deste estudo.  

 



72 
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi analisar práticas de alfabetização 

buscando compreender os modos como os professores lidavam com a 

heterogeneidade, no que diz respeito aos conhecimentos dos alunos sobre o Sistema 

de Escrita Alfabética (SEA). 

Para melhor compreendermos a realidade investigada, a pesquisa qualitativa 

foi a abordagem que nos pareceu mais adequada, uma vez que nos interessamos em 

“saber como as pessoas experimentam, entendem, interpretam e participam de seus 

mundos social e cultural”. Também nos importamos com a coleta de dados que ocorre 

“nos ambientes naturais ou da vida real em que ‘a ação’ acontece” (LANKSHEAR e 

KNOBEL, 2008, p. 66).  

Tal escolha se justificou porque para entendermos como os professores 

lidavam com a heterogeneidade em sala de aula, foi necessário partir da perspectiva 

deles próprios, tanto através das observações e descrições de suas práticas, quanto 

de todo o contexto envolvido. A abordagem quantitativa foi contemplada, pois os 

dados quantificados também serviram de base para que pudéssemos refletir e 

analisar qualitativamente sobre as práticas investigadas.  

Dentro da abordagem de pesquisa qualitativa, optamos pelo estudo de casos 

múltiplos (mais de um participante/sujeito da pesquisa), compreendido não como 

único modo de pesquisa, mas sim com uma estratégia comumente utilizada quando 

se quer reconhecer as inter-relações existentes entre os diversos problemas 

(BOGDAN e BIKLEN, 1994) educacionais, no nosso caso, a heterogeneidade. 

O estudo de caso, de acordo com Yin (2005), “(...) é a estratégia escolhida ao 

se examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem 

manipular comportamentos relevantes (...) o poder diferenciador do estudo de caso é 

sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências – documentos, 

artefatos, entrevistas e observações – além do que pode estar disponível no estudo 

histórico convencional” (pp. 26-27).  

De fato, em se tratando da dinâmica de sala de aula não havia como controlar 

ou prever os acontecimentos vivenciados pelos atores sociais (professor e aluno). 

De acordo com Lüdke e André (1986), o caso se destaca por “estar contido” 

num sistema mais amplo, assim, mesmo que possa apresentar semelhanças com 
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outros casos ou situações, estão diretamente ligados ao interesse, incidindo na sua 

unicidade e particularidades. 

Alguns teóricos defendem que essa estratégia não é dotada de um rigor 

metodológico, ou seja, se faz de forma assistemática, apontando evidências, análises 

e conclusões equivocadas ou tendenciosas. No entanto, Yin (2005) defende que 

alguns equívocos se dão em três situações: se confundem o ensino do estudo de 

caso com a pesquisa do estudo de caso; as generalizações no estudo de caso são 

sobre proposições teóricas e não sobre populações ou universos, pois não representa 

uma população; e por fim, frequentemente se confunde estudo de caso com estudo 

etnográfico.  

Consideramos que não caberia em nossa pesquisa realizar um estudo 

etnográfico porque este “envolve longo período de estudo (...) contato direto e 

participação em atividades” (NEVES, 1996, p.3). Por exigir que o pesquisador 

“mergulhe” profundamente na cultura escolar (LÜDKE e ANDRÉ, 1986), entre outros 

aspectos. Ou seja, um desafio que, por conta do tempo disponível que temos, não 

conseguiríamos superar, daí nossa escolha pelo estudo de caso. 

Para que pudéssemos compreender melhor o que caracteriza um estudo de 

caso, utilizamos novamente as definições de Lüdke e André (1986, pp. 18-21). Para 

essas autoras, os estudos de caso visam: 

 

 À descoberta, pois pressupõe a incompletude do conhecimento, logo, é 

possível formular novas questões e novas respostas;  

 A interpretação em contexto, pois considera o contexto em que o problema 

está inserido, suas ações, percepções, comportamentos e as interações das 

pessoas relacionadas ao mesmo;  

 O retrato completo e profundo da realidade, revelando as múltiplas dimensões 

presentes na situação ou problema investigado, em seu todo;  

 A variedade das fontes de informação, variando a quantidade de dados, uma 

vez que as coletas ocorrem em diferentes momentos, situações variadas, além 

de vários informantes, para realização de cruzamento das informações, 

levantamento/confirmação/rejeição de hipóteses/suposições alternativas, ou 

mesmo, descoberta de dados novos;  

 Revelam experiências vicárias que permitam generalizações naturalísticas, isto 

é, a generalização ocorre em função do conhecimento experiencial do sujeito, 
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no momento em que este tenta associar dados encontrados no estudo com 

dados que são frutos das suas experiências pessoais;  

 Representam os diferentes/conflitantes pontos de vista de determinada 

situação social, já que a realidade pode ser percebida sob diferentes 

perspectivas, sem que uma privilegie a outra;  

 Fazem uso de linguagem e forma mais acessíveis. Os dados podem se 

apresentar de diversas formas, os relatos escritos possuem estilo informal, 

narrativo, descritivo, etc., ou seja, o caso só se materializa enquanto tal, no 

final da investigação. 

 

Assim, as autoras afirmam que o que distingue o estudo de caso das demais 

metodologias de pesquisa é justamente sua singularidade “o objeto é tratado como 

único, uma representação singular da realidade que é multidimensional e 

historicamente situada” (p. 21). Portanto, o que buscamos não foi a generalização das 

práticas específicas e sim a compreensão de aspectos complexos que constituíam 

tais práticas e que pudessem ajudar a entender outras práticas. 

Nesse sentido, para chegarmos até os participantes desta pesquisa, 

consideramos como critério principal: serem professores alfabetizadores, participantes 

das formações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) desde 

sua implementação aqui em Pernambuco.  

Destacamos a inserção no PNAIC porque a presente pesquisa faz parte de 

uma pesquisa maior desde 20137, envolvendo diferentes temáticas, sendo 

desenvolvida nos municípios de Camaragibe8, Jaboatão dos Guararapes, Lagoa dos 

Gatos e Recife9. Uma delas tem relação direta com o objeto que investigamos. No 

entanto, este trabalho não incluiu o estudo do processo de formação dos professores.  

Tal critério nos levou a uma professora do 2º ano do ciclo (EF) no município de 

Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife, que analisamos em 

profundidade. E como parâmetro para reflexões das práticas desta docente, incluímos 

                                                             
7
 O título da pesquisa ao qual este estudo está vinculado é “Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa: formação de professores e impactos sobre a prática docente”, coordenada pelas 
pesquisadoras Telma Ferraz Leal, Ana Cláudia Rodrigues Gonçalves Pessoa e Ester Calland de 
Sousa Rosa. 
8
 Este município foi excluído porque neste ano de 2015 mudaram as professoras participantes das 

formações do PNAIC, ou seja, as docentes que estavam no grupo investigado em 2013 não faziam 
mais parte da equipe em 2015. 
9
 O mesmo caso da nota anterior. 
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uma professora do 3º ano do Ensino Fundamental do município de Lagoa dos Gatos, 

região do Agreste do estado. 

Portanto, a escolha das turmas de 2º e 3º anos do EF se deu pelo fato de as 

professoras participantes da pesquisa lecionarem, neste ano, em tais turmas, o que 

acabou coincidindo com o levantamento bibliográfico realizado, uma vez que 

encontramos poucas pesquisas relacionadas ao estudo da heterogeneidade de 

conhecimentos sobre o SEA nas turmas desse segmento de ensino.  

Em ambas as turmas, as professoras contavam com o auxílio de professoras 

auxiliares – uma contratada pela própria professora e outra que era estagiária 

contratada pela rede de ensino. Todas tiveram seus nomes modificados para 

preservar suas identidades, portanto chamamos a professora do 2º ano de Ana – sua 

estagiária de Ester, e a professora do 3º ano de Betânia – sua auxiliar de Inês. 

Também foram sujeitos da pesquisa os alunos de ambas as turmas, 

especificamente os seis identificados nos três níveis de alfabetização – alfabético, 

alfabético não consolidado e não alfabético (1 por nível em cada turma; 

posteriormente explicamos tal classificação) após aplicação e análise das diagnoses. 

No próximo tópico apresentamos um panorama de como os dados foram 

produzidos e justificamos nossas escolhas para que pudéssemos alcançar nossos 

objetivos. 

 

3.1 Produção de dados 

 

A produção de dados compreendeu três fases distintas. Na primeira fase 

realizamos uma entrevista semiestruturada (3.1.1.) com cada uma das professoras, 

no início da pesquisa. Na segunda fase aplicamos uma diagnose (3.1.2.) com os 

alunos de cada turma para identificarmos os alfabéticos e os não alfabéticos. Na 

terceira e última fase fizemos observações de aulas (3.1.3.).  

Inicialmente planejamos realizar minientrevistas com as professoras após as 

aulas observadas, porém não tivemos sucesso. Mesmo durante as atividades 

realizadas em sala, as professoras não conseguiam dedicar um momento para 

responder aos nossos questionamentos e isso inviabilizou nossas investidas. 

Portanto, descartamos o roteiro elaborado e seguimos apenas com os demais dados 

produzidos. 
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3.1.1 Entrevistas semiestruturadas  

 

Elaboramos um primeiro conjunto de perguntas para o levantamento do perfil 

das professoras e outro conjunto com perguntas voltadas para o trabalho delas nas 

turmas (ver Apêndice B). 

De acordo com Nisbet e Watt (1980, p.22 apud BELL, 2008, p. 159), “as 

entrevistas apontam dados importantes, mas revelam apenas como as pessoas 

percebem o que acontece – e não necessariamente o que na verdade acontece”. 

Com as entrevistas semiestruturadas queríamos ter “(...) a certeza de (...) obter dados 

comparáveis entre os (...) sujeitos (...)” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 135).   

Nesse sentido, tivemos o cuidado em formular um roteiro de entrevistas cujas 

perguntas fossem claras, mas omitissem certos termos que pudessem induzir as 

respostas das professoras. Foram seis perguntas voltadas para a construção do perfil 

das docentes: 

- Nome completo; 

- Idade;  

- Formação (com indicação do nível de ensino concluído, nome da instituição e ano 

de conclusão); 

- Experiência profissional, em anos (na docência de um modo geral e especificamente 

nos anos iniciais do ciclo de alfabetização); 

- Tipo de vínculo com a rede;  

- Que outras funções desenvolvia nos demais horários. 

 

Depois, foram realizadas sete perguntas voltadas para a questão da 

heterogeneidade: 

- Você gosta de atuar em turmas do ano 2 do Ensino Fundamental? Por quê? 

- Você acha que é difícil atuar no ano 2 do Ensino Fundamental? Quais são as 

dificuldades? 

- As crianças chegam no ano 2 alfabetizadas? Como elas começam o ano letivo? 

- Como você avalia se as crianças estão alfabetizadas? 

- Que estratégias você utiliza para alfabetizar as crianças? 

- Em relação ás estratégias utilizadas na sua turma, o que você faz com as crianças 

que ainda não estão alfabetizadas? 

- E o que faz com as que já estão alfabetizadas? 
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Com este último conjunto de perguntas, esperávamos que as professoras 

falassem de forma espontânea, sem o direcionamento por parte da pesquisadora, da 

temática aqui investigada, ou seja, buscávamos investigar se elas falariam sobre os 

conhecimentos dos alunos com relação ao SEA e se apontariam dificuldades devido 

às diferentes hipóteses de escrita dos mesmos, para que pudéssemos compreender 

sob que perspectivas suas respostas iriam refletir em suas práticas, quando 

estivéssemos realizando as observações de suas aulas. 

Gravamos as entrevistas em áudio e as transcrevemos literalmente, 

apresentando nos capítulos de análise alguns pequenos momentos de fala das 

professoras. Após essa fase, realizamos as diagnoses com os alunos para 

classificação quanto aos níveis de apropriação da escrita, com base na psicogênese 

de Emília Ferreiro.   

 

3.1.2 Instrumento diagnóstico de escrita 

 

No nosso caso, a heterogeneidade focada se dava com relação aos 

conhecimentos dos alunos sobre o SEA. Desse modo, fizemos o diagnóstico dos 

alunos (em ambas as turmas) através de uma atividade de escrita de palavras a partir 

de imagens com figuras cujos nomes se constituíam de palavras comuns e do mesmo 

campo semântico, para identificação dos alunos alfabéticos e não alfabéticos, com 

base nas hipóteses da teoria da Psicogênese da escrita postulada por Ferreiro e 

Teberosky (1999), já discutido em capítulo anterior.  

Optamos por um único instrumento diagnóstico porque queríamos apenas 

identificar de modo mais restrito, as variações de níveis de escrita notacional dos 

alunos, para que se confirmasse a heterogeneidade da turma. No entanto, 

acrescentamos que poderíamos ter realizado mais uma avaliação voltada para a 

leitura, já que não dissociamos nossas análises desses dois eixos de apropriação da 

língua.  

Solicitamos aos alunos a escrita de palavras a partir de imagens. Optamos por 

este tipo de diagnose porque pretendíamos perceber os conhecimentos que eram 

mobilizados pelos alunos para a escrita das palavras. Ou seja, eles próprios teriam 

que “descobrir” como escrever os nomes das figuras que já conheciam, sem o auxílio 

do professor/pesquisador ou do colega.  
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A opção pelo uso das imagens foi decorrente da tentativa de evitar induzir a 

escrita dos alunos, considerando que, ao ditarmos as palavras, temos, muitas vezes, 

uma tendência de falarmos pausadamente, marcando as divisões silábicas, 

artificializarmos a pronúncia, com a finalidade de fazermos apagamentos da variante 

linguística falada, dificultando o próprio reconhecimento da palavra pelos alunos. Tal 

escolha também foi feita por economia de tempo, pois foi uma atividade aplicada 

coletivamente para toda a turma.  

De início, entregamos aos alunos uma folha de atividade contendo figuras de 

animais com um espaço para que pudessem escrever, logo abaixo de cada figura, 

seus respectivos nomes. Antes de solicitarmos a escrita das palavras, verificamos 

junto com os alunos se eles (re) conheciam todas as figuras da atividade, pedindo que 

eles mesmos falassem o nome das mesmas em voz alta.  

Destacamos que em ambas as turmas esse foi um momento curioso, porque 

entre as figuras escolhidas estavam BOI – sendo que a maioria dos alunos a 

identificou como vaca ou touro. Ao escolhermos tal figura, pensamos que se a mesma 

tinha chifres, não seria confundida com sua fêmea, mas não consideramos que 

poderia surgir a hipótese dos alunos reconhecerem a mesma como um touro. Na 

figura da FORMIGA os alunos a identificaram como abelha, apesar de a imagem do 

inseto não possuir asas ou ferrão, características próprias deste inseto. Assim, 

achamos por bem considerar o que eles escreveram e analisarmos apenas a escrita 

da palavra. 

Os nomes das figuras que utilizamos na diagnose pertenciam ao mesmo 

campo semântico (animais) e eram diversificadas quanto às estruturas silábicas: CV 

(consoante - vogal), CVC (consoante - vogal - consoante), CVSv (consoante - vogal – 

semi-vogal), CCV (consoante - consoante - vogal). Foram: BOI, SAPO, COBRA, 

PEIXE, FORMIGA, CACHORRO e ELEFANTE. O modelo encontra-se no Apêndice 

C.  

As análises das diagnoses foram realizadas antes das observações de aulas, 

para que pudéssemos selecionar e agrupar os alunos em hipóteses diferentes, em 

cada uma das turmas. Pretendíamos acompanhar as interações e mediações dos 

professores com estes alunos durante a realização das atividades propostas, em 

relação aos demais da turma.  

Ressaltamos que pretendíamos fazer os acompanhamentos dos alunos com 

um olhar mais específico sobre as estratégias que as professoras utilizavam para o 



79 
 

nosso objeto de investigação, que era a heterogeneidade de conhecimentos sobre o 

SEA. Nesse sentido, observamos: a formação dos agrupamentos – se haveriam e 

como seriam planejados – segundo as necessidades dos alunos ou não; as atividades 

propostas – se variavam ou se adequavam de acordo com a necessidade dos alunos; 

o tratamento dado aos “erros” e conflitos dos alunos – se ocorriam no coletivo ou 

individualmente; e, como era feito o uso dos recursos escolhidos durante cada aula 

observada.   

Além disso, consideramos as informações sobre a assiduidade deles na 

escola. Escolhemos aqueles apontados como mais assíduos, pois a fase de 

observações ocorreu no segundo semestre de 2015.  

 

3.1.3 Observação das aulas 

 

Assim como a entrevista, a observação foi usada de forma isolada ou 

associada a outras técnicas de coleta, porque permitia um contato mais “pessoal e 

estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado (...) permite que (...) o 

observador chegue mais perto da perspectiva dos sujeitos” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, 

p. 26), dentre outros aspectos relevantes.  

Estávamos cientes do risco de subjetivações e desvios que surgem nesse tipo 

de produção de dados, pois não conseguiríamos ser neutros no ambiente (as crianças 

e os próprios professores interagiram conosco e nós com eles), e muito menos 

participar sem interferirmos no processo. No entanto, buscamos manter ao máximo 

certo distanciamento durante a realização das atividades, não fazendo interferências 

voluntárias durante as aulas.  

Para termos mais segurança na análise dos dados, as aulas foram filmadas e 

gravadas e os dados foram detalhados em relatórios descritivos e analíticos. 

Utilizamos, para tal, com pequenos cortes, ajustes, e/ou adaptações, o mesmo roteiro 

de elaboração de relatório de aula elaborado por Pessoa, Leal e Rosa (2013) que se 

encontra no Apêndice D.  

Partindo dos encaminhamentos propostos pelas autoras supracitadas, as 

anotações ao longo das observações foram pautadas em dois critérios gerais: um 

descritivo, com registro detalhado do que ocorreu no campo investigado (dos sujeitos, 

do ambiente, de eventos e atividades realizadas, dos diálogos entre aluno-professor e 

vice e versa, dos agrupamentos dos alunos, dos materiais/recursos didáticos 
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utilizados); e, outro reflexivo, com registro das impressões pessoais do pesquisador 

(especulações, sentimentos, problemas, ideias, dúvidas, surpresas, etc.). 

As observações das aulas ocorreram no segundo semestre de 2015 (agosto a 

dezembro). Foram realizadas dez observações de aula da professora Ana (2º ano) e 

cinco da professora Betânia (3º ano)10, em dias consecutivos, mas em meses 

distintos, conforme quadro11 abaixo:  

 

Quadro 1: Cronograma das observações de aulas 

PROFESSORAS DATAS  TOTAL DE AULAS 

Ana 20/09/2015 

21/09/2015 

22/09/2015 

27/10/2015 

28/10/2015 

29/10/2015 

03/11/2015 

09/12/2015 

10/12/2015 

11/12/2015 

10 

Betânia 31/07/2015 

22/09/2015 

23/09/2015 

24/09/2015 

25/09/2015 

05 

TOTAL 15 15 

 

 

 

 

 

                                                             
10

 Esclarecemos que só foi possível acompanhar 5 aulas na turma do 3º ano porque as aulas 
encerraram antes do previsto. Porém, não houve prejuízo para a pesquisa, pois, conforme 
informamos no início deste capítulo, investigamos em profundidade as práticas docentes na turma do 
2º ano. 
11

 Todos os quadros e figuras apresentados nesta pesquisa foram produzidos pela autora. 
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3.2 Caracterização dos participantes da pesquisa 

 

Em ambas as turmas, as professoras contavam com o auxílio de professoras 

auxiliares. Na turma do 2º ano foi a própria professora quem contratou a sua auxiliar 

de sala, já na turma do 3º ano, a estagiária havia sido contratada pela secretaria de 

educação da rede de ensino do município. Todas tiveram seus nomes modificados 

para preservar suas identidades, portanto chamamos a professora do 2º ano de Ana – 

sua estagiária de Ester, e a professora do 3º ano de Betânia – sua auxiliar de Inês.  

 

Quadro 2: Síntese dos perfis das professoras 

 Professora ANA Professora BETÂNIA 

Idade 58 50 
Formação 
Superior 

Pedagogia Pedagogia 

Especialização Psicopedagogia Não possui 
Formação  
como professora 
Alfabetizadora 

CEEL (UFPE) 
Rede Municipal de Jaboatão 
dos Guararapes 
PNAIC 

Pró Letramento e 
Alfabetizar com Sucesso 
(Rede Municipal de Lagoa 
dos Gatos) 
PNAIC 

Experiência  
na Docência 

20 anos12 34 anos13 

Experiência em Turmas 
do 
Ensino Fundamental  

13 anos 03 anos 

Vínculo Profissional Efetiva Efetiva 
Atividades Extras Não exerce Não exerce 

 

 

A professora Ana, 58 anos de idade, formou-se pela Universidade Salgado 

Filho (UNIVERSO), em Pernambuco, no curso de Pedagogia, e fez especialização em 

Psicopedagogia na mesma Faculdade. A referida professora possuía 20 anos de 

experiência como docente e já atuava há 13 anos em turmas do 1º ciclo do Ensino 

Fundamental (que compreende do 1º ao 3º anos). No ano das observações estava 

lecionando como professora efetiva (concursada da Rede Municipal de Jaboatão dos 

Guararapes) em horário integral (manhã e tarde) em uma turma do 2º ano, não 

                                                             
12

 Essa professora relatou que passou os sete primeiros anos de sua carreira docente nas “turmas 
maiores” (4º e 5º anos), e desde 2002 é que vem trabalhando nos anos iniciais do ciclo (do 1º ao 3º 
ano).  
13

 Segundo a professora relatou, atuou por vinte e cinco anos nas turmas multisseriadas e por seis 
anos na Educação Infantil.  
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trabalhando no horário da noite. Em sua turma estavam matriculados 30 alunos, 

sendo que destes, 28 eram frequentes e 2 haviam saído da escola. Segundo nos 

informou, participou de formação específica para ser alfabetizadora através do Centro 

de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL) da Universidade Federal de 

Pernambuco, no ano de 2002. Desde então, vinha participando de diversas 

formações promovidas pelos municípios em que atuava e especificamente nos anos 

de 2013, 2014 e 2015, também participou das formações do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). 

A professora Ester, auxiliar da professora Ana (2º ano), 39 anos de idade, foi 

contratada como estagiária pela rede do município. A mesma cursava o quarto (e 

último) ano do Normal Médio, na escola Marcelino Champagnat. Segundo nos 

informou esse era o segundo ano de seu estágio, no ano passado auxiliou uma turma 

do 1º ano e neste estava como auxiliar na turma do 2º ano. Apesar de ter sido 

contratada como auxiliar de sala, seu sonho era fazer faculdade na área de serviço 

social e não pretendia seguir na carreira de pedagoga. Ester afirmou que era 

estagiária e estava ali apenas para auxiliar na ausência da professora, mas, quando 

necessário, se colocava à disposição para acompanhar alunos com algum tipo de 

dificuldade, como era o caso da aluna Je (apresentava um distúrbio neurológico, 

facilmente confundível com autismo) e da aluna Mila (dificuldade de aprendizagem, 

segundo a professora Ana). 

A escola em que tais professoras trabalhavam era constituída estruturalmente 

por 7 salas de aula (correspondentes as seguintes turmas: Infantil 1, Alfabetização, 

1º, 2º 3º, 4º e 5º anos), 1 biblioteca que funcionava também, como sala de vídeo, 1 

sala da direção, 1 sala dos professores, 1 pátio, 2 banheiros  para os alunos (1 

masculino e 1 feminino), 2 banheiros para os funcionários (sendo 1 adaptado para 

deficientes), 1 cozinha e 1 área ao ar livre, com 3 bancos em cimento (usada como 

sala de espera). Segundo a diretora, este foi o primeiro ano do regime Integral na 

escola, que antes funcionava nos três turnos.   

A professora Betânia, 50 anos de idade, formou-se pela Faculdade de 

Garanhuns, em Pernambuco, no curso de Pedagogia, e não possui especialização. A 

referida professora possuía 34 anos de experiência como docente e atuou nas turmas 

multisseriadas por 25 anos. Segundo nos informou, este foi o terceiro ano de 

experiência com turmas organizadas em ciclo, pois durante seis anos ensinou nas 

turmas da pré-escola. No ano da pesquisa estava lecionando como professora efetiva 
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(concursada da Rede Municipal de Lagoa dos Gatos) no horário da manhã em uma 

turma do 3º ano, não trabalhando nos demais horários. Inclusive, a professora 

acompanhava esta turma desde o 1º ano do EF, ou seja, desde 2013. Em sua turma 

havia 29 alunos matriculados, mas com a transferência de um na metade do ano, 

restaram 28 alunos, todos frequentes. Segundo nos informou, participou de algumas 

formações no próprio município, como o Pró – Letramento, também as do PNAIC, 

realizadas em Caruaru, pelas formadoras do Centro de Estudos em Educação e 

Linguagem (CEEL) da Universidade Federal de Pernambuco, nos anos de 2013, 2014 

e 2015.  

A professora Inês, auxiliar da professora Betânia (3º ano), 30 anos de idade, foi 

contratada pela própria professora da turma, que lhe pagava um terço do salário, pois 

o município não oferecia auxiliares de sala ou estagiárias. Inês fez o antigo Magistério 

e formou-se em Pedagogia pela Universidade Castelo Branco, no polo de Caruaru. 

Segundo nos informou, já ensinava há pelo menos dez anos, sendo que metade 

desse tempo foi nas turmas multisseriadas, onde começou a lecionar. Os outros 5 

anos foram nas turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. A professora Inês 

nos relatou que fazia parte de um programa chamado “Vida nova”, que funcionava no 

período da tarde, inclusive atendia com reforço escolar, alguns alunos da turma da 

professora Betânia. 

A escola era constituída por 9 salas de aula (onde funcionavam 9 turmas pela 

manhã e 9 turmas à tarde), 1 sala da diretoria, 1 sala dos professores, 1 biblioteca 

(usada para armazenar materiais diversos), 2 banheiros para os alunos (1 masculino 

e 1 feminino), 1 banheiro para os funcionários, 1 cozinha, 1 pátio ao ar livre, 1pátio 

interno, 1 sala de espera (usada por alunos e pais), 1 área externa de acesso à 

escola e 1 área lateral (usada para guardar bicicletas). 

Também foram sujeitos da pesquisa os alunos de ambas as turmas, 

especificamente os seis identificados nos três níveis de alfabetização – alfabético (2 

alunos), alfabético não consolidado (2 alunos) e não alfabético (2 alunos) após 

aplicação e análise das diagnoses.  

Com relação às turmas, o gráfico 1 indica o quantitativo de alunos por gênero e 

o gráfico 2 indica o quantitativo de alunos por idade: 
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Gráfico 1: Quantitativo de alunos na turma/gênero: 

 

 

Gráfico 2: Quantitativo das idades dos alunos/turma: 

 

 

Com relação ao gráfico 1, notamos que havia um certo equilíbrio entre o 

número de meninos e meninas em ambas as turmas. Ao analisarmos o gráfico 2 

percebemos que as idades variaram mais na turma do 3º ano, inclusive com alunos 

bem acima da idade esperada (2 alunos eram repetentes).    

Após aplicação da diagnose e análise dos resultados obtidos, pudemos 

selecionar os doze alunos que acompanhamos de modo mais específico. Nesta 

pesquisa, classificamos os alunos em três níveis de escrita, considerando a 

psicogênese da escrita de Emília Ferreiro. Classificamos o primeiro como Não 

Alfabético (que corresponde ao nível pré-silábico ou silábico), o segundo como 
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Alfabético não consolidado (que corresponde ao silábico alfabético) e o terceiro como 

Alfabético (que corresponde ao alfabético). Conforme o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 3: Resultado das diagnoses/turma: 

 

 

Antes de analisarmos o gráfico 3, queremos deixar claro que dois alunos do 3º 

ano ficaram de fora da classificação. Um porque recebeu ajuda direta dos colegas, 

impossibilitando que identificássemos seu nível de escrita a partir da diagnose 

aplicada, e outro porque não esteve presente em nenhum dia observado. No entanto, 

notamos, durante as observações de aula, que o aluno cujo nível de escrita não 

identificamos, apesar de não ler com autonomia, compreendia as atividades de escrita 

propostas pela professora. 

Como demonstra o gráfico 3, identificamos que 75% da turma (21 alunos) do 2º 

ano já estavam no nível alfabético e apenas 10,7% (3 alunos) no nível mais 

elementar. Na turma do 3º ano 59,26% (16 alunos) já estavam no nível alfabético, 

enquanto 23,1% (6 alunos) estavam no nível mais elementar. Assim, quando 

comparamos as duas turmas vimos que no 3º ano havia o dobro de alunos não 

alfabéticos, quando o que esperávamos era que houvesse um maior número de 

alunos num nível mais avançado ou intermediário. Nossa hipótese é que essa 

diferença deva ser consequência da distorção idade/série, já que a maioria dos alunos 

classificados como não alfabéticos (66, 7%) estavam acima da idade esperada para o 

3º ano, ou seja, estavam com idades entre 9 e 12 anos. 
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De cada nível e em cada turma, escolhemos dois alunos para acompanharmos 

o trabalho da professora com tais estudantes, em relação aos demais da turma, no 

que diz respeito à heterogeneidade quanto ao SEA. Para a escolha destes alunos, 

além dos níveis de escrita, consideramos a frequência nas aulas acompanhadas e a 

participação dos mesmos durante as atividades propostas pelas professoras. Usamos 

nomes fictícios para os alunos selecionados após diagnose, enquanto os demais da 

turma foram representados apenas pela letra inicial. No quadro a seguir, seguem os 

alunos selecionados após diagnose: 

 

Quadro 3: Alunos por turma e nível de escrita14 
         2º Ano                                                          3º Ano 

Nome Idade Frequência Nível de 

Escrita 

Nome Idade Frequência Nível de 

Escrita 

Juca 8 
anos 

6 Alfabético Ana 9 anos 4 Alfabético 

Leo 8 
anos 

6 Alfabético Carlos 9 anos 4 Alfabético 

Beto 8 
anos 

5 Alfabético 
Não 

Consolidado 

Eudes 10 
anos 

4 Alfabético 
Não 

Consolidado 

Sam 8 
anos 

6 Alfabético 
Não 

Consolidado 

Fábio 8 anos 4 Alfabético 
Não 

Consolidado 

Mila 6 
anos 

6 Não 
Alfabético 

Bruna 10 
anos 

4 Não 
Alfabético 

Neto 8 
anos 

5 Não 
Alfabético 

Daniel 8 anos 4 Não 
Alfabético 

 

Com relação aos alunos do 2º ano, destacamos que os dois do nível alfabético, 

Juca e Leo, eram os mais participativos nas aulas. Estavam sempre respondendo ou 

comentando o que a professora colocava de questionamentos para a turma. O aluno 

Leo era sempre solicitado pela professora para fazer as leituras, pois tinha boa 

fluência na leitura. Dos outros quatro, apenas a aluna Mila (não alfabético) tinha 

pouca participação. Era considerada portadora de um déficit cognitivo, embora sua 

mãe não tenha entregado laudo que confirmasse tal especificidade. A aluna passava 

muito tempo brincando com a ficha silábica que a professora lhe mandava estudar. 

                                                             
14

 Os nomes dos alunos foram alterados, embora os pais e/ou responsável tenham assinado o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em conformidade junto ao Conselho de Ética da 
Universidade.   
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Com relação aos alunos do 3º ano, apenas a aluna Ana (alfabética) era a mais 

participativa, inclusive, durante as leituras coletivas, ela sempre acabava lendo pela 

turma, porque os demais não acompanhavam as leituras até o final. Os demais 

alunos participavam muito pouco durante as atividades. 

Apresentamos no tópico seguinte as categorias elaboradas a partir de nossas 

reflexões sobre cada dado coletado na pesquisa. 

 

3.3 Análise dos dados 

 

Exploramos os dados segundo a análise de conteúdo proposta por Bardin 

(1977), definida como um “conjunto de técnicas de análise das comunicações, que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das 

mensagens” (p. 38). A finalidade desse tipo de análise é “a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção [...], inferência esta que recorre a 

indicadores (quantitativos ou não)” (ibidem, ibidem).  

As análises foram tanto quantitativas quanto qualitativas. Buscamos analisar 

como os docentes, sujeitos participantes de nossa pesquisa, realizavam suas práticas 

em sala de aula com vista ao tratamento da heterogeneidade de conhecimentos dos 

seus alunos com relação ao SEA. 

Assim, nos apoiamos nas observações de aula e nas minientrevistas realizadas 

para compreendermos as relações e mediações dos professores com os alunos 

selecionados. 

Fizemos as transcrições das entrevistas semiestruturadas e das minientrevistas 

com os professores e dos áudios e do material em vídeo coletados nas observações. 

Após as transcrições, elaboramos os relatórios segundo o roteiro indicado 

anteriormente. Com base nos relatórios, organizamos quadros contendo informações 

gerais sobre: as atividades desenvolvidas, os recursos utilizados, os arranjos dos 

alunos nas atividades (atividades individuais, em dupla, em trio, em grupo, grande 

grupo); e contendo elementos sobre cada aula observada.  

Tais quadros serviram para uma caracterização geral das aulas das 

professoras e para a escolha das aulas que seriam exploradas de modo mais 

detalhado. Após tal seleção, as aulas escolhidas foram fatiadas em episódios para 

análise aprofundada das estratégias de atendimento aos alunos nos diferentes níveis 
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de apropriação da escrita (nos níveis já especificados anteriormente), as interações 

professor-aluno, além dos diálogos ocorridos durante as aulas.  

Optamos por dividir nossa análise em dois capítulos distintos. Um voltado para 

as atividades propostas, considerando os eixos de ensino da Língua Portuguesa e 

relacionando os usos dos recursos didáticos durante a realização de tais atividades. 

Outro voltado para a forma de organização dos alunos durante as atividades e as 

mediações das professoras nos grupos, principalmente com os alunos não 

alfabéticos. Ambos os capítulos voltados para os objetivos já especificados na 

introdução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

4 HETEROGENEIDADE E SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA: O QUE AS 

PROFESSORAS FAZIAM EM SALA DE AULA? 

 

Neste primeiro capítulo de análise, discutimos os dados relativos à organização 

do trabalho pedagógico desenvolvido pelas professoras participantes da pesquisa. 

Buscamos, a partir desses dados, analisar as atividades propostas e identificar os 

recursos didáticos utilizados nas aulas, investigando como a heterogeneidade de 

conhecimentos sobre o SEA foi tratada pelas docentes. 

Para darmos início à discussão, buscamos refletir sobre a importância de os 

professores planejarem o cotidiano escolar mantendo algumas rotinas diárias ou 

semanais, que favoreçam as aprendizagens dos alunos e dê sentido à prática 

docente, partindo de princípios pedagógicos sociointeracionistas explicitados em 

capítulos iniciais deste trabalho, bem como de outras pesquisas realizadas na área.  

Em seguida, apresentamos um panorama mais geral sobre a prática de cada 

professora explicitando como cada momento foi desenvolvido, quais atividades foram 

propostas, se havia diferenciações das atividades, a fim de contemplar as crianças 

que estavam em cada nível de conhecimento (e de escrita) por nós classificados, se 

os recursos selecionados atenderam aos objetivos didáticos e/ou pedagógicos 

conforme as professoras haviam pensado, entre outros. 

. 

4.1 O dia a dia na sala de aula 

 

Como discutimos em capítulos anteriores, o dia a dia na sala de aula é 

dinâmico e complexo. Diferentes objetivos precisam ser atendidos, havendo ainda 

grande heterogeneidade do grupo classe. Em se tratando de alfabetização se faz 

necessário estabelecer metas e objetivos bem definidos para que, em uma 

abordagem de alfabetização na perspectiva do letramento, diferentes dimensões da 

alfabetização sejam contempladas, conforme já foi refletido anteriormente, no capítulo 

2. 

 Como já explicitado, pesquisadores vêm defendendo desde algum tempo que 

um bom planejamento, uma rotina dinâmica e propostas de atividades diversificadas, 

favorecem tanto a prática dos professores quanto os avanços dos alunos, em termos 

de aprendizagem do Sistema de Escrita Alfabética, em todos os níveis de escrita 
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(GALVÃO e LEAL, 2005; LEAL, 2005; LEAL et al, 2014; MENDONÇA, 2007; 

MORAIS, 2012; SOARES, 2003). 

No entanto, é preciso ter clareza que estabelecer rotinas não é o mesmo que 

limitar o ensino à mera repetição de atividades inalteráveis ou inadaptáveis, até 

porque a demanda social diante das múltiplas culturas sofre transformações 

constantemente.  

Os próprios docentes puderam vivenciar várias transformações nas 

concepções sobre como alfabetizar, como trabalhar com as diferenças, como avaliar 

os alunos, entre tantos outros questionamentos, ao longo do tempo, conforme alguns 

autores já discutiram, dentre eles Soares (2004). Segundo a referida autora, as 

mudanças paradigmáticas ocorridas internacionalmente e no Brasil, nos anos de 1980 

e 1990, e a partir da divulgação da teoria da Psicogênese da língua escrita de Ferreiro 

e Teberosky  – aqui nomeada de construtivismo, trouxe tanto contribuições quanto 

equívocos. E estes últimos é que “podem explicar a perda de especificidade do 

processo de alfabetização” (p. 11, 2004).  

Organizar o dia a dia na sala de aula não significa estagnar o fazer docente 

curvando a vara para o alfabetizar ou só para o letrar, sob o risco de repetirmos os 

mesmos erros cometidos décadas atrás, quando as atividades eram pensadas 

considerando-se as turmas como homogêneas.  

Concordamos com Cruz, Manzoni e Silva (2012) quando afirmam que atender 

à diversidade (aqui entendida como sinônimo de heterogeneidade) exige que os 

professores proponham atividades em que possamos perceber claramente: os 

objetivos e os avanços que os alunos poderão atingir a partir das atividades 

propostas; os modos de organização dos alunos que melhor favorecerão as 

aprendizagens dos que se encontram em níveis de escrita mais elementares e/ou que 

ampliarão os conhecimentos dos que já atingiram a hipótese alfabética; os momentos 

em que as intervenções pedagógicas deverão ocorrer; e, finalmente, as frequências 

com que as atividades deverão ocorrer.  

Reafirmamos que, em se tratando da alfabetização, concordamos com Ferreira 

e Albuquerque (2012) de que a rotina escolar deverá contemplar todos os eixos da 

Língua Portuguesa, considerando tanto a realidade dos alunos como da própria 

instituição de ensino, com propostas de atividades que auxiliem no desenvolvimento 

de seres autônomos e criativos. Acrescentamos ainda que tais atividades permitam 
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que os alunos em todos os níveis de aprendizagem, do não alfabético até o alfabético, 

ultrapassem os limites do saber ler e escrever.  

Assim, detalhamos no próximo tópico as práticas de cada uma das 

professoras, evidenciando algumas rotinas e discutindo sobre quais e como as 

atividades foram propostas e em que medida o uso dos recursos didáticos 

favoreceram o trabalho com a heterogeneidade. 

 

4.1.1 Caracterização da rotina da professora Ana/ 2º ano 

 

A escola em que a professora Ana era regente, conforme informamos no 

capítulo 3, funcionava em regime integral, iniciando pela manhã às sete horas e 

quinze minutos e com encerramento às dezessete horas da tarde, ao longo de toda a 

semana. Nesta escola, havia momentos específicos que eram compartilhados entre 

todas as turmas, todos os dias da semana, dentro e fora da sala de aula. Antes de 

caracterizarmos o que acontecia na sala da professora durante as aulas, optamos por 

descrever como os momentos coletivos (fora da sala) ocorriam e os objetivos 

estabelecidos para a realização de cada um deles, conforme nos explicou a própria 

professora. Os descrevemos a seguir, porém, não os colocamos segundo a ordem em 

que ocorriam, já que muitos se diferenciavam apenas por questão de horário. 

Havia dois momentos que presenciamos em todas as dez aulas observadas e 

que aconteciam antes do início das aulas. O primeiro deles era chamado de Hora do 

Bom dia. Assim que os alunos chegavam à escola, todos eram encaminhados para o 

pátio onde formavam fileiras por turma, do Infantil 1 até o 5º ano. Geralmente os pais 

ou responsáveis também participavam desse momento (não muitos, é verdade). 

Quando todos estavam organizados nas filas, a diretora (ou um professor) dava os 

informes sobre horário de aulas, eventos, reuniões, etc. (dedicados principalmente 

aos pais). Também dava instruções de comportamento e atitudes (voltadas para os 

alunos). Dando continuidade ao momento, a diretora convidava a todos para a prece 

de agradecimento a Deus (feita por ela, ou por um professor, ou mesmo por um 

aluno) e finalizava o momento cantando o Hino Nacional ou o Hino do Município 

(todos eram convidados a participar).  

O segundo era chamado de Hora do Boa tarde. Semelhante ao primeiro, os 

alunos ficavam enfileirados, por turma. Um grupo de alunos ou apenas um aluno, 
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podia fazer leituras, cantar uma música, recitar um poema, poesia ou cordel e no final, 

apesar de não cantarem os hinos, também oravam.  

Apesar de não ser o foco desta pesquisa, destacamos o aspecto religioso 

presente nos momentos acima citados para uma breve reflexão. Se o Estado de 

direito é laico e, portanto, oficialmente a escola é laica, por que propor (impor?) aos 

alunos e demais membros da organização escolar, uma única prática religiosa? 

Parece não haver, na escola investigada, um respeito à heterogeneidade quanto à 

religião. Um dos aspectos que caracteriza as diferenças entre as pessoas é a 

liberdade religiosa, que também se configura como um direito estabelecido no Artigo 

18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948; no Capítulo I, Artigo 5º, 

inciso VI da Constituição Federal do Brasil, de 1988; e no Capítulo II, Sessão III, 

Artigo 33, 1º e 2º Parágrafos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 

1996.  

Outro aspecto a se destacar é a prática de cantar os hinos nacional e 

municipal, com os alunos enfileirados como ocorre nos quartéis militares. Tal formato 

remete a um modelo escolar mais enrijecido, sem que haja, de fato, compreensão das 

representações simbólicas e históricas a que elas se remetem.  

Outros três momentos parcialmente compartilhados por toda a escola eram os 

das refeições. Todas as crianças se dirigiam ao mesmo espaço para receber a 

alimentação. Depois de pegar a refeição, os alunos voltavam para suas devidas salas 

de aula, para se alimentar, com exceção da turma do Infantil um. Por se tratar de 

regime integral, os alunos faziam as refeições na escola, eram: Lanche da manhã (10 

aulas), Hora do almoço (10 aulas) e Lanche da tarde (9 aulas). Os alunos 

aguardavam ansiosos por cada um destes momentos, já que as funcionárias da 

cozinha chamavam cada turma. Os alunos chamados por turma saiam enfileirados, a 

caminho da cozinha, pegavam sua refeição e retornavam para as respectivas salas. 

 As refeições oferecidas na escola vinham de uma empresa terceirizada 

contratada pela prefeitura e sempre chegavam antes do horário. Os professores e 

demais funcionários também podiam usufruir das refeições. Em média esses 

momentos eram rápidos (cerca de 15 minutos cada). O cardápio era variado, no 

almoço, por exemplo, vinha uma porção de salada, farofa e suco, servidos pelas 

funcionárias da cozinha. Os professores geralmente faziam suas refeições na sala 

dos professores. Para observar melhor o que se passava com o grupo, preferia fazer 

as refeições na sala, junto com a turma.  
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De um modo geral, com relação aos momentos de refeições, por se tratar de 

crianças que viviam numa comunidade de baixa renda, era compreensível que os 

alunos aguardassem tais momentos com ansiedade. Principalmente porque para 

alguns, era a oportunidade de garantir as três refeições diárias. 

 Tínhamos ainda dois momentos que eram compartilhados sem que os alunos 

saíssem de suas salas: um bastante interessante chamado de Rádio Escola ou Rádio 

Escolar e outro com estagiários do Programa Mais Educação.  

O momento da Rádio Escola ocorreu em oito aulas. Ficou determinado no 

planejamento inicial do ano que em cada dia da semana haveria apresentações de 

leituras diversas, realizadas por alunos que apresentavam uma curiosidade para as 

outras turmas. A turma daquele dia fazia a leitura de algum texto retirado de livro, 

internet, jornal ou outro suporte. Geralmente a professora da turma escolhia um ou 

mais alunos para fazer tal leitura. Após esse momento de leitura, a professora 

retomava o tema e complementava com explicações. Não era necessário sair da sala 

porque havia caixas de som em toda a escola e os alunos usavam microfone. Foi 

possível acompanhar apresentações de diversos textos com quase todas as turmas, 

como: fábula, texto impresso da internet, biografia, trava línguas, reportagem, etc. 

Esse era um momento de “leitura deleite” compartilhado e muito aguardado por todos 

da escola. Na sala observada, sempre que as outras turmas terminavam a 

apresentação, a professora dedicava algum tempo conversando com os alunos sobre 

o que foi apresentado. 

Na aula três, por exemplo, foi a vez da turma da professora Ana ler um texto 

para o momento da Rádio Escola. Primeiro a estagiária Ester leu para a turma um 

texto que a professora Ana imprimiu sobre o animal marinho – polvo, o mesmo que 

seria lido no momento da Rádio Escola. Em seguida, a professora Ana confeccionou 

um cartaz com o mesmo texto e chamou os alunos, Juca e Leo (ALF) para treinar 

como fariam a leitura.  

Vejamos o trecho:  

 

P – Olha, Leo vai lê [...] Aí você vai dizer assim: Vamos aprender, venha cá Leo. Eu vou 
apresentar e depois você vai dizer (a professora escreve no texto impresso o que 
deverá ser dito na hora da rádio escola). Vamos ensaiar agora. 
O aluno faz uma 1ª leitura... Até chegar num trecho em que se confunde com a 
pronúncia de uma palavra e a professora o orienta sobre a forma correta de falar: 
 
Leo (ALF) – E são utilizadas na locomoção e na cáptura de presas. (P – É captura Leo) 
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Além disso, na ponta de cada tentáculo há células especializadas em cáptar cheiros. (P – 
É captar). 

[...] 
 
P – Alô, bom dia! Hoje é 22 de outubro de 2015, quinta-feira. O 2º ano irá apresentar a 
rádio escola. Os alunos Leo e Juca vão falar uma curiosidade sobre um animal marinho: o 
polvo. 

Leo (ALF) – Bom dia! Vamos aprender um pouco sobre esse animal marinho. O polvo é 

um molusco que se caracteriza por possuir corpo mole com 8 tentáculos saindo da 
cabeça. Encontrados em ambientes marinhos, os polvos são animais que vivem solitários, 
escondidos entre pedras e grutas. Eles procuram algum parceiro somente na época de 
sua reprodução. Tem o peso variável de 3 a 40 quilograma e podem atingir até 3 metros 
de comprimento. São animais que se alimentam de peixes, crustáceos, e outros animais 
invertebrados. Os polvos possuem olhos muito bem desenvolvidos, semelhantes aos 
olhos dos animais vertebrados o que ajuda na fuga e também na captura de alimentos. Os 
tentáculos do polvo possuem 2 fileiras de ventosas adesivas que são utilizadas na 
locomoção e na captura de presas. Além disso, na ponta de cada tentáculo há células 
especializadas em captar cheiros. (nesse momento a professora passa a palavra para 
o aluno Juca, mas este não consegue falar, então ela devolve para o aluno Leo) As 
ventosas dos polvos ajudam na locomoção e na captura de alimentos. Na época da 
reprodução a fêmea do polvo libera um hormônio na água para atrair o macho. Após o 
acasalamento a fêmea põe os ovos, cerca de 150 mil, no interior de uma caverna e fica 
cuidando deles para que não sejam predados. Durante o tempo em que a fêmea fica 
vigiando seus ovos ela não se alimenta e por esse motivo, morre logo depois que os 
filhotes nascem dos ovos. Como o polvo se defende? Esse animal possui várias formas de 
se defender de seus predadores, uma delas é a liberação de uma tinta escura para 
despistar o inimigo quando foge. Em outras vezes quando o inimigo consegue prender um 
dos tentáculos do polvo, ele deixa esse tentáculo com o inimigo e foge em disparada, dias 
depois outro tentáculo nasce no lugar do que foi arrancado. Espero que vocês tenham 
aprendido um pouco desse animal. Obrigado. 

Palmas. 

P – E assim termina mais uma rádio escola. 
 
(trecho da Aula 3, 22/10/2015). 

 

Vimos neste primeiro extrato de aula que a professora preparou o momento da 

leitura marcando no texto os trechos que o aluno deveria ler para a Rádio Escola. Isto 

foi interessante para mostrar aos alunos a importância de aspectos como a seleção 

do que vai ser lido. Além disso, o modo como a professora conduziu este momento 

pode ser interpretado como uma forma de preparação dos alunos para futuras 

exposições orais e apresentações em seminários, visto que a professora fez um 

ensaio com o aluno Leo antes da hora da Rádio Escola, corrigindo, inclusive, erros de 

pronúncia e entonação de voz do aluno. Dessa forma a professora também contribuía 

com o processo de formação de leitores.  
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Por fim, havia o momento com estagiários do programa Mais Educação (que 

ocorreu em 9 das dez aulas observadas). Até o mês de novembro, no horário das 12 

até 14 horas, cada sala ficava com um professor estagiário. Só que no início de 

dezembro foi feita uma redução no quadro de estagiários por falta de verba para 

pagá-los, e o horário com os alunos além de ter sido reduzido pela metade, foi 

antecipado, de modo que os estagiários (ficaram três de um total de sete) só podiam 

ficar na sala de onze até meio dia. Em todo caso, era esse período que os 

professores efetivos usavam, geralmente, para descansar.  

Apesar de não ser o nosso foco nesta pesquisa (e por isso não termos feito 

registros desses momentos), em algumas observações de aula, permanecemos em 

sala durante o período que os estagiários do programa Mais Educação ficavam com 

os alunos. Vimos que não houve desenvolvimento de atividades de acompanhamento 

pedagógico, socioeducativas ou de conteúdos voltados para o desenvolvimento 

integral do homem, como estabelecido na própria portaria que instituiu este programa 

– Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007.  

Tratava-se mais de um horário recreativo para os alunos, já que não havia 

horário específico para tal prática nesta escola ou de controle comportamental, de 

disciplinarização dos corpos dos alunos, pois quando os alunos se excediam alguns 

professores do programa, gritavam e exigiam respeito e silêncio absolutos. Nossa 

hipótese é que os alunos se cansavam de brincar (eles permaneciam na sala de aula, 

com as cadeiras enfileiradas, então sobrava pouco espaço para correr, brincar, 

descansar, etc.), ou de não fazer qualquer outra atividade (escolar, artística, por 

exemplo), já que no início eram duas horas de Mais Educação!  

De fato, a ociosidade deixava os alunos agitados e a “inexperiência” (inercia) 

deixava os estagiários autoritários, daí esse jogo de “senta e cala boca”, “vai ficar de 

castigo”, “vou passar cópia de três páginas”. O único que ainda realizava algo 

diferente e que conseguia a atenção da turma era o professor de música, que sempre 

trazia algum instrumento musical para a sala e permitia que os alunos tocassem, 

ainda que de forma pouco didática. 

A própria professora Ana tinha opinião controversa em relação aos estagiários 

do Programa. Ao mesmo tempo em que ansiava pelo merecido descanso – a sua 

jornada, e das outras colegas de trabalho, era dupla (horário integral), sentia falta de 

ações mais produtivas destes para com sua turma. No entanto, não parecia ser a 
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opinião das demais professoras da escola, pois quando um dos estagiários faltava era 

um alvoroço para saber quem ia ficar nessa ou naquela turma.  

Neste caso especificamente, faltava uma “fiscalização” da gestora ou da 

coordenadora pedagógica sobre o trabalho destes estagiários com as turmas. Eram 

estagiários e inexperientes (alguns inclusive nos disseram que não tinham intenção 

de permanecer na área pedagógica), de modo que precisavam ser orientados sobre o 

que fazer com a turma, por exemplo, ensinar conteúdos para os alunos que 

estivessem precisando, fazer rodas de leitura ou contação de histórias, atividades 

com jogos e brincadeiras, para que todos pudessem se integrar melhor uns com os 

outros ou simplesmente aliviar o peso de uma jornada de aula longa para estes 

alunos.  

Em relação ao trabalho proposto pela professora Ana, ela demonstrava em sua 

prática uma ação pedagógica planejada e articulada com todos os eixos de ensino da 

Língua Portuguesa. Mas ainda assim, minúcias de concepções pedagógicas que 

remetiam ao ensino tradicional foram observadas, por conta do modo como a sala era 

organizada.  

Em todas as aulas os alunos ficavam um ao lado do outro, com as bancas 

enfileiradas e essa disposição dos alunos só foi alterada nas aulas 2 (leitura de livro 

feita pela professora) e 8 (produção de texto escrito pelos alunos), quando as 

cadeiras foram organizadas em círculo, deixando o centro da sala livre. Apesar dessa 

invariância do espaço da sala, houve momentos em que organizou aulas fora desse 

espaço: aulas na biblioteca, em uma granja próxima da escola, caminhada no entorno 

da escola no dia de “combate ao mosquito Aedes Aegypti”.  

A importância de refletir sobre a forma de organização do espaço da sala de 

aula reside na necessidade de superar a ideia de que há uma única maneira de usar 

o espaço. É preciso reconhecer que há modos de organização que favorecem mais a 

interação entre os participantes da aula. Além disso, é fundamental a apropriação do 

conceito de diversificação, ou seja, na sala de aula o professor pode variar e fazer 

diferente.  

Apesar desse limite no uso do espaço, foi possível observar novas dinâmicas 

acontecerem quando, por exemplo, a docente corrigia as tarefas ou solicitava a 

produção escrita ou mesmo quando ia trabalhar/revisar algum conteúdo, pois 

costumava usar os próprios alunos como modelos ilustrativos na tentativa de facilitar 

a compreensão de todos, sem exceção. Segundo ela mesma, sua função era 
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promover as aprendizagens dos alunos de forma prática e concreta, conforme 

descrevemos no seguinte extrato de aula: 

 

Na Aula 1 (20/10/2015), o enunciado de uma atividade no livro didático solicitava: “Quantos 
times de basquete dá para formar na sua classe para a realização de um torneio?” Para 

que os alunos compreendessem como resolver a operação a professora fez a contagem da 
turma (23 alunos), colocou todos em pé próximos ao quadro e chamou um por um para 
formar quatro grupos. Ao final, tínhamos quatro grupos com 5 alunos cada e uma sobra de 
3 alunos. Depois, reorganizou a turma para formar três grupos com 7 alunos cada, 
sobrando assim, 2 alunos. Dessa forma, os alunos puderam entender que havia duas 
maneiras diferentes de resolver a operação: ou dividiam o valor total por 4 e sobrava 3, ou 
dividiam por 3 e sobrava 2. Inclusive compreendendo que quando há sobra ou resto no 
resultado, significa que a operação de divisão não é exata. 

 

Geralmente a professora iniciava a aula com uma breve conversa com os 

alunos (ocorreu em 4 aulas) sobre assuntos ligados a questões comportamentais, 

aviso aos pais ou para saber como os alunos tinham passado um feriado, por 

exemplo. Em outros momentos, iniciava com alguma leitura (ocorreu em 4 aulas) de 

textos literários, informativos e jornalísticos (em diferentes suportes: livros de 

literatura, livro didático, cartazes, jornais, quadro) lidos pelos alunos e pela professora. 

Apenas em duas aulas a professora iniciou passando algum tipo de atividade para os 

alunos. 

Logo que passava o primeiro momento da aula, a professora dava início a uma 

revisão de conteúdos (de Língua Portuguesa ou Matemática) ou fazia correções de 

atividades nos livros didáticos dos alunos. Tanto as revisões quanto as correções 

eram realizadas coletivamente. Durante as correções e revisões a professora não se 

cansava de perguntar e/ou repetir as explicações, a fim de que todos os alunos 

superassem suas próprias dificuldades, inclusive os não alfabéticos.  

Vejamos a seguir, o quadro com as atividades identificadas durante as 

observações das aulas da professora Ana/ 2º ano.   
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Quadro 4: Atividades observadas nas aulas da professora Ana/2º Ano: 
Atividades Realizadas/ Aulas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total de 

Aulas 

Leitura de texto pelo aluno (individual e/ou 
coletiva) 

x x x x x x x x x x 10 

Conversa com os alunos sobre leitura x x x x x x x x  x 9 

Leitura de texto pela professora x x x x x x x x   8 

Atividade de classe no quadro  x x    x x x x 6 

Correção coletiva de atividades x     x x x x  5 

Produção de texto escrito pelo aluno 
(individual e/ou coletiva) 

 x 
(2x) 

x x x   x x  6 

Brincadeiras no pátio  x x    x  x  4 

Atividade de classe no livro didático x    x   x x  4 

Atividade de casa no livro didático x    x   x   3 

Revisão coletiva de conteúdo  x    x x     3 

Tomar leitura de aluno     x x x    3 

Pesquisa em jornal impresso e/ou 
dicionário 

  x   x x    3 

Atividade de classe em ficha xerocada    x     x  2 

Confeccionar cartazes     x   x   2 

Assistir filme na sala de vídeo    x      x 2 

Aula na sala da biblioteca   x    x    2 

Aula fora da escola x         x 2 

Atividade de casa no quadro x          1 

 

O Quadro acima evidencia que a professora buscava diferenciar as atividades 

propostas, embora não fizesse adaptações para os alunos segundo os níveis distintos 

de escrita. São evidentes no quadro que as mais frequentes foram as de: leitura de 

textos realizadas pelos alunos e pela professora (em dez e oito aulas, 

respectivamente); conversa com os alunos sobre leitura (em nove aulas); atividades 

de classe feitas no quadro, no livro didático e em ficha xerocada (em seis, quatro e 

duas aulas, respectivamente); correções coletivas feitas pela professora (em cinco 

aulas); e produções de texto feitas pelos alunos (em seis aulas, sendo que na Aula 2 

houve duas, uma coletiva e outra individual, e na Aula 5 a atividade foi para o aluno 

que havia faltado o dia anterior).  
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As leituras realizadas pelos alunos ocorreram durante as atividades de classe 

com uso dos livros didáticos (enunciados de questões), nas tarefas retiradas do 

quadro ou individualmente para a professora. Aprofundaremos as mesmas mais 

adiante, quando discutirmos sobre as atividades propostas no eixo de leitura.  

Durante as leituras de texto feitas pela professora vimos que a participação de 

todos da turma ocorria naturalmente, ora ouvindo a história lida, ora discutindo as 

questões que a professora levantava para verificar a compreensão sobre os textos, 

tanto que alguns sempre pediam a vez pra falar. A professora dava pequenas pausas 

para fazer perguntas sobre os trechos lidos, discutir temas relacionados e verificar a 

compreensão dos alunos sobre as temáticas. Ou seja, tinham suas dimensões 

didáticas – “ensino da língua” e pedagógicas – “trabalho docente” (OLIVEIRA, 2010, 

p.140).  

Enquanto dimensão didática visava ao “ensino de algum conteúdo, (fosse) 

moral (como ocorreu após leitura de uma fábula de Esopo), ético (conforme ocorreu 

após leitura de história sobre o tempo), ou ligado a algum componente ou temática 

curricular (como ocorreu durante leitura de cartilha sobre o trabalho infantil)” (SÁ, 

2015, p. 104, grifos nossos). Enquanto dimensão pedagógica visava reunir toda a 

turma “em torno de uma atividade comum” (SÁ, 2015, p. 105). 

Após essas leituras sempre tinham as conversas sobre o que fora lido, mas 

apenas em duas aulas (aulas 3 e 7) os alunos alfabéticos e não alfabéticos (com 

exceção de Mila) tiveram que responder atividade de compreensão leitora. Diferente 

do que ocorreu na pesquisa de Sá (2015), em que além de terem sido mais 

frequentes, apenas os alunos alfabéticos as realizavam. 

De um modo geral, a professora parecia conduzir esses momentos de leitura 

pautada numa concepção de alfabetização na perspectiva do letramento, uma vez 

que as atividades desenvolvidas no eixo de leitura eram pensadas de forma 

sistemática, isto é, com certa regularidade. 

Nas atividades de classe frequentemente eram tratados conteúdos de 

Matemática e de Língua Portuguesa. Os de Matemática envolviam resolução de 

problemas aritméticos com as quatro operações – adição, subtração, multiplicação e 

divisão, números pares e ímpares, o dobro dos números. Os de Língua Portuguesa 

envolviam identificação de verbos, tempos verbais, sinônimos, compreensão de textos 

lidos na sala de aula, produção de texto, leituras e cópias.  
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As atividades de casa só foram propostas em três aulas. Em entrevista, a 

professora comentou que “[...] tarefa de casa é furado mandar, a cultura deles é não 

fazer tarefa em casa”, ou seja, como o horário de aula era estendido, poucos alunos 

se interessavam em levar atividades para fazer em casa, pois a escola já ocupava o 

dia deles o suficiente.  

Os momentos de correção e revisão coletiva das atividades (realizados em 

cinco e três aulas, respectivamente), ocorriam antes e/ou durante as atividades de 

classe, e apenas uma vez em relação à atividade de casa passada no dia anterior.  

As atividades de produção de textos feitos pelos alunos (realizadas em seis 

aulas, sendo que duas vezes na aula 2 e uma vez na aula 5) só tiveram relação com 

a atividade de leitura em duas aulas. Na aula 2, para a produção de texto coletivo em 

que a professora foi escriba e na aula 3, durante atividade com o gênero reportagem.  

As aulas realizadas fora do ambiente da sala de aula ocorreram duas vezes na 

sala da biblioteca (para socialização de leituras feitas pelos alunos, individualmente – 

nas aulas 3 e 5) e duas vezes nas ruas do entorno da escola (uma para confecção de 

pipas – na aula 2, e outra para conscientização da comunidade contra o mosquito da 

dengue – na aula 10). 

Os momentos de ludicidade, presente em outras pesquisas (OLIVEIRA, 2010; 

SÁ, 2015) também ocorreram na turma e foram em dois momentos: durante as 

brincadeiras no pátio da escola (que ocorreram em quatro aulas) e durante as 

sessões de cinema (que ocorreu em duas aulas).  

De um modo geral, verificamos a partir do quadro 4 que os quatro eixos de 

ensino da Língua Portuguesa (leitura, conhecimentos linguísticos gramaticais, 

oralidade e produção de texto) foram regularmente trabalhados em todas as aulas. Os 

eixos de leitura e conhecimentos linguísticos gramaticais foram contemplados em 

100% das aulas, o de produção de textos em 50% e o de oralidade apenas 10%. No 

entanto, não se pode esquecer que essa escola tinha uma peculiaridade: funcionava 

em regime de ensino Integrado. Além disso, os alunos não ficavam ociosos ou 

simplesmente tendo aula de reforço no 2º horário, visto que a professora buscava dar 

continuidade ao que havia planejado para todo o dia.  
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4.1.1.1 Participação dos alunos alfabéticos, alfabéticos não consolidados 

e não alfabéticos nas atividades de rotina 

 

Os alunos alfabéticos participavam de todos os momentos da rotina 

desenvolvida em sala pela professora Ana. Nas atividades de classe, correção e 

revisão coletivas, a participação acontecia a partir das respostas que os alunos 

davam quando a professora lançava questionamentos tanto para o grupo classe como 

para alunos específicos. E se a atividade era no livro didático ou era de produção de 

textos, eles faziam com certa autonomia, apenas consultando a professora quando 

tinham alguma dúvida persistente. 

Também participavam das atividades de leitura individual ou realizadas pela 

turma. Frequentemente, a professora indicava o aluno Leo para fazer as leituras dos 

textos com linguagem mais elaborada, pois o mesmo além de boa fluência e 

compreensão leitora demonstrava muita disposição, sempre se oferecendo para tal 

atividade.  

É interessante destacar que, mesmo indicando um aluno para fazer as leituras, 

a professora não abdicava de seu papel enquanto mediadora, uma vez que sempre 

intervinha para dar esclarecimentos e fazer perguntas com a finalidade de explorar 

tanto o texto quanto os conhecimentos da turma.  

Os alunos alfabéticos não consolidados também participavam de todas as 

atividades, só que em menor intensidade que os alunos alfabéticos. Geralmente 

apenas respondiam ou emitiam opinião sobre algo quando a professora perguntava 

diretamente. O único que se dispunha a participar espontaneamente era o aluno F. 

Nas atividades de leitura, os que sempre participavam quando indicados pela 

professora eram Beto e Sam. Esses dois alunos liam na maior parte das atividades 

de leitura, com pausas silabadas, mas compreensíveis. O aluno F lia para a 

professora, pois recebia um livro acompanhado da ficha das sílabas para treinar 

sozinho, antes da professora chama-lo. 

Os alunos não alfabéticos também participavam das atividades de correções e 

revisões de conteúdos, leitura e produção de textos. A professora dava oportunidade 

para que participassem das leituras feitas por ela ou por outros alunos, perguntando 

sobre a compreensão deles e, quando necessário, explicando novamente o conteúdo 

(embora só o aluno Neto participasse com respostas a algumas perguntas, enquanto 

a aluna Mila apenas escutava as histórias). Assim como ocorria com o aluno F, os 
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dois alunos começavam treinando a leitura, individualmente, e depois, a professora os 

chamava para tomar a leitura. 

Segundo a professora informou em conversa, nos momentos de intervalo entre 

os turnos de aula, no início do ano (até o segundo bimestre) os alunos não alfabéticos 

receberam atendimento diferenciado e as atividades propostas tiveram como foco o 

alfabeto e os sons. E agora eles estavam prontos para integrarem-se ao grande 

grupo.  

Tal observação mostra que a professora concebia que anteriormente as 

crianças não estavam prontas para se integrarem ao grupo classe. Não será possível 

mapear como era o cotidiano desses alunos porque tal fase foi anterior ao início das 

observações. Durante o tempo em que houve observação, foram identificados 

esforços da docente para integrar as crianças de diferentes níveis de conhecimento. 

O aprofundamento das análises quanto às estratégias voltadas para os alunos nos 

diferentes níveis de escrita será realizada quando forem feitas as discussões sobre as 

atividades nos diferentes eixos da língua. 

 

4.1.2 Caracterização da rotina da professora Betânia/ 3º ano 

 

Iniciamos (re)lembrando que nesta escola o regime de aulas não era integral, 

como na escola da professora Ana, portanto, acompanhamos esta turma apenas no 

horário matinal, das sete às onze horas e trinta minutos.  A rotina na escola em que a 

professora Betânia era regente começava com a abertura do portão de acesso às 

salas entre sete horas e sete e dez da manhã, quando, então, os alunos se dirigiam 

para suas respectivas turmas. Não havia um momento compartilhado entre alunos, 

professores e demais funcionários, como ocorria na escola da professora Ana, 

apenas em eventos comemorativos. 

A média aproximada de alunos nas cinco aulas coincidentemente ficou a 

mesma da turma do 2º ano, que foi vinte e quatro. A sala ficava organizada de 

diferentes formas, dependendo da proposta do dia, mas a que predominou foi com 

parte das cadeiras enfileiradas, com os alunos um na frente do outro, e enfileiradas 

lateralmente, com os alunos um ao lado do outro. Apenas uma vez as cadeiras foram 

organizadas de modo que o centro da sala ficou livre, pois se formou uma grande 

roda. 
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Havia um cartaz de rotina fixado no quadro que sugeria: acolhida; curtindo as 

leituras; correção do para casa; sistemática; desenvolvimento das atividades; revisão 

do dia; e para casa. Esse cartaz foi confeccionado pela professora, logo no início do 

ano letivo. Conforme ela explicou, era uma prática que os professores da escola 

faziam há algum tempo, para nortear o dia a dia na sala de aula.  

A professora comentou também que a Secretaria de Educação do Município 

enviou para a escola uma proposta de roteiro semanal de aulas sugerindo: acolhida, 

leitura, intervalo, correção e novo para casa – todos os dias; português e matemática 

– três vezes na semana; ciências, geografia, história, artes/educação física – uma vez 

por semana; dia de produção de texto e dia de operações matemáticas orais 

contextualizadas – duas vezes por semana; e dia do treino ortográfico – uma vez por 

semana.  

Durante as observações de aulas foi possível identificar procedimentos 

semelhantes aos especificados tanto no cartaz de rotina elaborado pela professora, 

quanto no roteiro proposto pela Secretaria de Educação, com diferenças apenas entre 

as nomenclaturas usadas para as atividades propostas. Vejamos o quadro a seguir.   

    

Quadro 5: Atividades observadas nas aulas da professora Betânia/3º Ano: 
Atividades realizadas/ Aulas 1 2 3 4 5 Total de 

Aulas 

Organização da sala x x x x x 5 

Acolhida  x x x x x 5 

Merenda/lanche x x x x x 5 

Leitura de texto pelo aluno (individual e/ou 
coletiva) 

x x x x x 5 

Recreio  x x x x 4 

Atividades de classe no quadro  x x x  x 4 

Atividade de casa no quadro  x x x x 4 

Correção de atividades x x x  x 4 

Chamada dos alunos  x x x x 4 

Tomar leitura dos alunos x  x x x 4 

Conversa sobre leitura  x x  x 3 

Circular entre as bancas dos alunos  x  x x 3 

Leitura de texto pela professora  x  x x 3 

Atividade de casa colada no caderno  x  x x 3 

Atividade de classe em ficha avulsa   x  x 2 

Contar história   x   1 

Atividade de classe colada no caderno    x  1 

Atividade de classe com material da 
professora 

   x  1 

Canto de música pela turma e pela professora     x 1 
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Assim como no caso do quadro de atividades da professora Ana, vimos a partir 

do quadro acima que a professora Betânia também diferenciou as atividades na 

turma. Além disso, durante as observações, a professora buscava atender às 

necessidades dos alunos em níveis de escrita mais elementares, propondo também, 

atividades diversificadas.  

Foram identificadas durante as observações de aulas quatro atividades 

realizadas pela professora que estavam de acordo com o cartaz de rotina por ela 

confeccionado e, também, com o roteiro da Secretaria da Educação, respectivamente, 

que foram:  

 Atividade de casa ou para casa/novo para casa ocorreu em quatro aulas. A 

professora escrevia no quadro as atividades e os alunos copiavam no caderno. 

Na aula 2 foi solicitada a escrita numérica de números, em centena, até 

completar mil. Na aula 3 foi solicitada a escrita dos nomes das estações do 

ano, formação de frases e substituição de figuras por seus nomes. Na aula 4 

os alunos tinham que copiar um texto colado no caderno substituindo as figuras 

por seus respectivos nomes. Na aula 5 os alunos tinham que separar sílabas, 

formar frases com a figura indicada, juntar sílabas, formar frases interrogativas 

e escrever palavras ditadas pela mãe ou responsável;  

 Correção das atividades ou correção do para casa ocorreu em quatro aulas. As 

atividades de casa eram todas corrigidas individualmente. A professora Inês 

chamava o aluno (um por vez) ou ia passando nas bancas, verificando e 

indicando, quando necessário, as respostas aos alunos. As atividades de 

classe eram corrigidas coletivamente pela professora Betânia;  

 Merenda/lanche e recreio, chamado de intervalo. A professora condicionava a 

liberação dos alunos ao recreio pelo comportamento, mas geralmente acabava 

concordando, já que durava no máximo dez minutos. Segundo a professora, 

quando os alunos retornavam do recreio, vinham eufóricos e suados, fazendo 

com que ela postergasse o reinício das atividades; 

 Leitura ou curtindo as leituras de texto ocorreram em todas as aulas. Em cerca 

de 80% das aulas as leituras foram realizadas pela professora. Já os alunos, 

participaram de momentos de leitura coletivas (25%) e individualmente (75%) 

das aulas.  
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Com relação aos demais tópicos do roteiro da Secretaria de Educação, a 

professora disse que às vezes conseguia preencher e dar seguimento, mas explicou 

que era permitida uma flexibilização das atividades de acordo com o seu 

planejamento e ao final do mês é que prestava conta das atividades desenvolvidas ao 

longo do período.  

Assim como na turma da professora Ana, durante o período observado, 

aconteceram atividades voltadas para os conteúdos de Matemática (as quatro 

operações e quadro de valor) e Língua Portuguesa (atividades de treino ortográfico - 

ditado com imagem, cruzadinha). 

Ao contrário do que foi evidenciado no 2º ano, nessa turma houve apenas uma 

produção de texto, quando em uma atividade de classe, a professora solicitou a 

escrita de uma “carta para a mamãe”. Inclusive, não presenciamos uma retomada 

desta atividade nos dias subsequentemente observados, nem mesmo de correção ou 

visto nos cadernos, conforme ocorria com as atividades de casa. 

Neste caso específico, a escrita de uma carta pessoal merecia ter sido mais 

explorada no sentido de que o gênero em questão fazia parte do cotidiano das 

crianças, pois seus pais e a própria professora, segundo ela mesma relatou, trocavam 

correspondências com os parentes locados em outros municípios e estados. Assim, 

poderia ter sido proposto além da escrita, que “possui potencial dialógico virtual, [...] 

(e) permite modos de expressão de si (estético, literário, autobiográfico ou íntimo) 

entre os correspondentes” (LINS e SILVA, 2005, p. 115, grifo nosso), leituras de 

outras cartas “bilhetes entre amigos, cartas de amor, cartas de reclamação, etc.” para 

que fossem ampliadas a “familiaridade com o modo e a maneira de dizer, expressar e 

escrever textos dessa natureza” (ibidem, ibidem). 

Conforme indicado no quadro 5, na sala da professora Betânia, todos os dias, 

a professora auxiliar Inês organizava a sala e recebia os alunos, às vezes indicando 

os lugares que deveriam ocupar. Em seguida, tendo ou não a presença da professora 

Betânia, os alunos ficavam de pé e faziam a oração do dia. Esse era um 

procedimento sugerido tanto no cartaz de rotina quanto no roteiro semanal da 

Secretaria de Educação, chamado de “Acolhida” porque estava voltado para a 

disciplina de Ensino Religioso.  

Reiteramos nossas afirmações anteriores sobre a questão da religiosidade, 

pois concebemos que a escola precisa cumprir com seu papel enquanto instituição 

laica. Acrescentamos ainda que a obrigatoriedade de uma prática que é por lei 
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facultada, torna-se mecanismo de exclusão e desrespeito às diferenças e/ou crenças 

individuais de cada cidadão. Além disso, foge do princípio democrático, já que se 

impõe aos alunos participar de manifestações religiosas, como as orações que 

presenciamos em ambas as escolas acompanhadas.  

Para melhor compreensão das práticas das professoras, foram realizados 

momentos de conversa informal. Em alguns desses o tema foi ensino sistemático. 

Não foi possível perceber o que significava ensino sistemático, ou mesmo o que a 

docente compreendia sobre isso, pois ora ela dizia que eram os trabalhos com leitura, 

ora com as atividades de escrita propostas. Já a revisão do dia, supomos que se 

tratava das atividades de classe e de casa, pois sempre tinham alguma relação com 

os textos lidos durante as aulas, assim como as conversas com os alunos.  

A assiduidade dos alunos era controlada pela professora Inês, que sempre 

fazia a chamada dos nomes e marcava na caderneta da professora.  

Os momentos dedicados à circulação das professoras entre as bancas dos 

alunos, apesar de sugerir mecanismos de controle e poder, por parte das professoras, 

obediência e respeito, por parte dos alunos, era um modo de as professoras 

auxiliarem individualmente os alunos e até mesmo identificarem as dificuldades que 

eles estavam tendo durante as atividades.  

Entretanto, houve momentos em que essa ação foi equivocadamente 

realizada, isto porque as professoras (Betânia e Inês) simplesmente riscavam ou 

apagavam os erros nos cadernos dos alunos, ou sugeriam a resposta correta, o que 

para nós não auxiliava os alunos. Esse seria um momento para fazer com que a 

turma refletisse sobre os próprios erros ou os de alguns alunos especificamente, pois 

dessa forma todos seriam beneficiados e a heterogeneidade receberia um tratamento 

adequado, isto é, seria contemplada. 

Na mesma direção, destacamos a leitura para a professora, (que nesta turma 

foram apenas de palavras) denominada de tomar a leitura, porque dava indícios de 

um acompanhamento particularizado das habilidades de leitura dos alunos, algo 

bastante positivo na alfabetização. No entanto, a própria professora se queixava que 

quando a coordenadora entrava na sala para tal procedimento, acabava interferindo 

no desenvolvimento de sua prática, tumultuando o espaço, pois uma parte dos alunos 

ansiava por ser chamado, e outra parte preferia o contrário.  

Vimos que a mesma atividade de tomar a leitura do aluno foi também realizada 

pela professora Ana, entretanto, só ocorria com os alunos não alfabéticos (Mila e 
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Neto) e alfabético não consolidado (F). E mesmo assim, eles não liam apenas 

palavras, também liam parágrafos de textos. No entanto, fosse com a coordenadora 

ou com a professora, esse tipo de leitura tinha como foco a fluência e a “desenvoltura” 

da fala do aluno – se gaguejava, se fazia pausa entre as sílabas, se lia corretamente 

as palavras -, não havia perguntas voltadas para a compreensão sobre o que fora 

lido.   

De um modo geral, a professora Betânia buscava contemplar em suas 

atividades de rotina, os eixos de ensino da Língua Portuguesa, no entanto, o foco 

evidente era em leitura (centrada na figura da própria professora) e conhecimentos 

linguísticos gramaticais (com ênfase na cópia de palavras, frases e textos). 

 

4.1.2.1 Participação dos alunos alfabéticos, alfabéticos não consolidados 

e não alfabéticos nas atividades de rotina 

 

Os alunos alfabéticos participavam timidamente das atividades, tanto que o 

destaque era a aluna Ana que respondia aos questionamentos da professora, durante 

as atividades de classe, bem como lia e concluía a leitura quando a professora 

indicava uma leitura coletiva, por exemplo. 

Se a participação dos alunos alfabéticos era singular, a dos demais alunos nos 

níveis alfabético não consolidado e não alfabético não ocorria. Estes alunos pareciam 

ficar deslocados do que acontecia na sala de aula. Afirmamos isto porque quando a 

professora escrevia uma atividade no quadro, eles passavam todo o tempo da aula 

copiando a mesma atividade ou seguiam na cópia de outra, porque a professora não 

confirmava a finalização da atividade com todos os alunos, apenas com aqueles que 

lhe diziam ter concluído.  Quando colava ou distribuía uma ficha de atividade, ocorria 

o mesmo procedimento descrito anteriormente. 

Na aula quatro, por exemplo, após a realização de duas atividades envolvendo 

conteúdos matemáticos, a professora pegou algumas fichas de atividades e as colou 

nos cadernos dos alunos para que após o recreio, todos pudessem respondê-las. Os 

alunos não alfabéticos desta turma (Daniel, Bruna, A, G, MV e R), receberam 

atividades diferentes dos demais alunos, então quando a professora foi questionada, 

respondeu que era porque “[...] muitos já conseguiam escrever palavrinhas [...] porque 

não adianta né, passar pra outra coisa se os alunos não sabem [...] eu já colei 

pensando, já tava certo. Principalmente aquele do desenho que foi, aí eu já...”.  
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No exemplo acima citado, a diferenciação das atividades favorecia o princípio 

da heterogeneidade aqui defendido, que é considerar que se os alunos estão em 

níveis diferentes de apropriação do SEA, as atividades deverão ser adaptadas, e, 

ainda que sejam as mesmas, o professor deverá diversificar então, a organização dos 

alunos (pequenos grupos, dupla, etc.). Porém, o que vimos foi que não houve 

acompanhamento dos alunos não alfabéticos para realização das atividades 

propostas nas fichas coladas em seus cadernos, o que leva a entendermos que 

ocorria uma falsa inclusão desses alunos, ou seja, não conseguimos compreender de 

que forma esses alunos poderiam ampliar seus conhecimentos se não eram 

acompanhadas as atividades para eles propostas.   

 

4.2 Considerações sobre as rotinas identificadas nas duas turmas 

 

Como dissemos no início deste capítulo, planejar o passo a passo do que será 

feito ao longo da semana não é tarefa fácil, seja para turmas muito ou pouco 

heterogêneas. Por isso a importância de refletirmos sobre a própria prática. Porque, 

“quanto mais refletimos [...] mais facilidade temos para lidar com as situações 

inusitadas, mais somos capazes de improvisar15 quando (for) preciso” (LEAL, 2010, p. 

95, grifo nosso).  

 Mas, este é um grande desafio que o professor alfabetizador precisa superar, 

ainda que haja dificuldades por ele identificadas e relacionadas a diversos fatores, há 

uma extensa bibliografia acessível que pode e deve ser usada.  

Nessas análises foi possível concluir que as duas professoras desenvolviam 

uma rotina variada, apesar das diferenças identificadas, tanto por conta do horário de 

aulas, quanto por conta da quantidade de aulas observadas. Entretanto, realizar 

diferentes atividades numa mesma aula não implica, necessariamente, em atender às 

                                                             
15

 A questão do improviso deve ser cuidadosamente entendida aqui. Não se pode confundir a 
improvisação referida pela autora, que, neste caso remete ao “acúmulo de conhecimentos sobre a 
situação e a consciência sobre as consequências de nossas ações, nos momentos em que 
pensamos sobre elas e planejamos o que devemos fazer” (p. 95, grifo nosso). Note que mesmo no 
improviso, há um planejamento “já que não deu certo assim, vou fazer isso e isso”, por exemplo. 
Dizemos isso porque há uma representação pejorativa quanto ao ato de improvisar na sala de aula, 
uma vez que pode ser usada como desculpa para uma prática docente mal sucedida, em que fica 
claro tanto a falta de preparo para lidar com situações inesperadas, quanto o desinteresse em 
desenvolver as aprendizagens necessárias aos alunos, em qualquer nível de escrita em que estes se 
encontrem.  
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necessidades dos alunos, porque o professor precisa identificar do que os alunos 

precisam ou no mínimo, o que tem que ser novamente explorado. 

Também evidenciamos outras diferenças nas rotinas das duas turmas. A 

professora Ana promoveu aulas fora do ambiente da sala de aula (na biblioteca e no 

entorno da escola) e de ludicidade (com as brincadeiras no pátio e nas sessões de 

cinema). Enquanto a professora Betânia não realizou nem uma coisa nem outra. 

Aliás, mesmo que quiséssemos considerar a leitura silenciosa dos alunos da 

professora Betânia como um momento de ludicidade, já que eles mesmos escolhiam 

os livros para ler/folhear, na maioria das vezes tínhamos a impressão de que os 

objetivos dessa atividade se dividiam entre manter os alunos mais calmos, ou 

prepará-los para a leitura individual para a professora, ou ainda, dar tempo para que a 

professora escrevesse no quadro a próxima atividade – de classe ou casa, a ser 

copiada pelos alunos em seus respectivos cadernos.  

Enfim, as professoras diversificavam as atividades, mas pouco atentavam para 

as necessidades específicas de alguns alunos. Para compreender em que medida as 

atividades propostas efetivamente atendiam aos alunos, considerando a 

heterogeneidade da turma quanto aos conhecimentos sobre o SEA, é que 

apresentamos no tópico a seguir, as situações de aula em que os quatro eixos de 

ensino da Língua Portuguesa foram contemplados. 

 

4.3 Atividades realizadas por eixo de ensino da Língua Portuguesa e o 

tratamento da heterogeneidade 

 

Conforme vimos no tópico anterior, mesmo de forma genérica e certos 

equívocos já discutidos, a professora Betânia buscava atender à heterogeneidade da 

turma propondo algumas atividades diversificadas para os alunos não alfabéticos. 

Mas, mesmo não diversificando as atividades como fazia a professora do 3º ano, a 

professora Ana também buscava atender a heterogeneidade da turma promovendo 

atividades coletivas, em pequenos grupos ou em dupla, fazendo com que os alunos 

não alfabéticos participassem e, se necessário, recebessem auxílio dos próprios 

colegas. Desse modo, entendemos que a colaboração entre pares funcionava como 

um modo de ambos aprenderem através de mútua interação. 

Neste tópico apresentaremos as atividades que foram desenvolvidas por eixo 

de ensino da língua, dando ênfase ao tratamento dado à heterogeneidade de 
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conhecimentos dos alunos sobre o SEA. Mas esclarecemos que faremos descrições 

de quais atividades foram mais frequentes e de como contribuíram (ou não) para o 

atendimento dos alunos em todos os níveis de escrita. 

Iniciamos apresentando um quadro geral e comparativo de cada uma das 

atividades que foram realizadas, por aula, em todos os eixos em cada turma.  

 

Quadro 6: Comparativo das atividades realizadas pelas professoras, por eixo de 
ensino. 
 

 

Atividades realizadas por eixo de ensino da língua portuguesa 

Professora Ana/2º ano Professora Betânia/3º ano 

A 
U 
L 
A 
S 

Conheci-
mentos 
linguísti-
cos 
gramatica
is 

Leitura Produção 
de texto 

Orali
dade 

T 
O 
T 
A 
L 

Conheci-
mentos 
linguísti-
cos 
gramatica
is 

Leitura Produção 
de texto 

Orali
dade 

T 
O 
T 
A 
L 

1 9 6 -- -- 15 4 4 1 -- 9 

2 6 4 2 1 13 3 5 -- -- 8 

3 3 3 1 -- 7 4 7 -- -- 11 

4 1 3 1 -- 5 3 5 -- -- 8 

5 5 8 1* -- 14 9 6 -- -- 15 

6 7 8 -- -- 15 -- -- -- -- -- 

7 7 7 -- -- 14 -- -- -- -- -- 
8 10 5 1 -- 16 -- -- -- -- -- 
9 4 1 1 -- 6 -- -- -- -- -- 

10 1 2 -- -- 3 -- -- -- -- -- 
T 
O 
T 
A 
L 

 
 

53 

 
 

47 

 
 

7 

 
 

1 

 
 

108 

 
 

23 

 
 

27 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

51 

             

Em relação apenas às atividades da professora Ana, é possível perceber que a 

média de atividades por aula ficou em 11. Além disso, todos os eixos foram 

contemplados, apesar de ter apenas uma atividade no eixo da oralidade. Os eixos de 

leitura e conhecimentos linguísticos ficaram equivalentes. Talvez isso tenha ocorrido 

porque a turma possuía um número elevado de alunos alfabéticos (21 alunos), e, 

apenas 3 alunos não alfabéticos, sendo que desses, uma aluna tinha problema 

sociocognitivo. 

Foram identificadas em torno de cinco atividades de leitura por aula e a maioria 

foi realizada individualmente pelos alunos e coletivamente, totalizando oito tipos de 

leituras, nas dez aulas observadas. Em duas situações, ou seja, em duas aulas a 
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leitura foi realizada pela professora. As atividades de conhecimentos linguísticos 

tiveram uma média de sete momentos por aula e variaram entre atividades de escrita 

e cópias (texto, frases, palavras), indicações/orientações (pontuação, acentuação, 

parágrafo, tipo de letra, entre outros), correções (atividades e texto) e revisões 

(conteúdo), coletivamente ou individualmente.  

Como foi dito no parágrafo anterior, o único eixo que foi pouco explorado nesta 

turma foi o de oralidade (ocorreu em uma aula), mas houve tentativas da professora 

em contemplá-lo, tanto que os alunos eram estimulados a socializarem suas 

experiências e conhecimentos, a discutirem alguns temas durante as conversas que 

aconteciam na sala, principalmente depois da leitura de textos. 

A preocupação maior da professora era na compreensão que os alunos 

precisavam desenvolver a partir dos textos lidos em sala, na escrita correta das 

palavras por eles grafadas e na coerência textual durante as produções de texto. 

As atividades de produção de textos foram realizadas em seis aulas, sendo 

que na aula 2 tivemos duas produções: uma coletiva, em que a professora foi a 

escriba, e outra individual, assim como as demais, que foram todas autorais, com 

base nos conhecimentos que os alunos tinham em relação a algum tema 

(principalmente de textos lidos em sala). Apenas na aula 5 a atividade de produção foi 

dedicada ao aluno que faltou em aula anterior.   

Os dados revelaram que houve uma aproximação entre as docentes no que diz 

respeito à quantidade de atividades de leitura e conhecimentos linguísticos 

desenvolvidas em sala de aula. Inclusive, se considerarmos que acompanhamos na 

turma da professora Betânia cinco aulas a menos das dez na turma da professora 

Ana, podemos supor que havia possibilidade de aumentar ainda mais esse 

quantitativo, evidenciando a valorização que esta docente dava ao ensino desses dois 

eixos da língua. No entanto, o eixo de oralidade não foi contemplado e assim como 

ocorreu com a professora Ana, o foco das atividades de conhecimento linguístico era 

a apropriação do SEA junto aos alunos que ainda não haviam atingido a hipótese 

alfabética. 

Foram realizadas em média cinco atividades de leitura por aula. As leituras 

foram realizadas individualmente pelos alunos em todas as aulas observadas e 

coletivamente em 3. As leituras realizadas pela professora totalizaram 4 aulas do total 

observado.  
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As atividades no eixo de conhecimentos linguísticos ficaram numa média de 

sete por aula e houve apenas a solicitação de uma produção de texto, dentro de uma 

atividade de classe e que não foi explorada durante ou depois de copiada no caderno 

pelos alunos. Além disso, tais atividades privilegiaram a escrita e cópia (texto e 

palavras) e leitura (frases e palavras), sem um maior investimento em atividades de 

reflexão sobre as sílabas e as partes que as compõem, as relações entre som e 

grafia, dentre outras possibilidades que poderiam potencializar o avanço das crianças 

não alfabéticas. Também se pode apontar como problemático o descaso com o eixo 

da oralidade.  

No entanto, o que se destaca aqui, considerando o que foi apresentado, é que 

persiste a dificuldade das professoras em oportunizar a expressão dos alunos através 

de sua fala, que não seja simplesmente deixar o aluno falar, e sim a realização de 

atividades que possibilitem aos mesmos desenvolver aspectos posturais, imposições 

de voz e de dicção (contar histórias, seminários, relatos e etc.) que, conforme 

apontado nos parâmetros curriculares de língua portuguesa, publicado em 1997, 

conferem sentido aos textos. Dedicar menos de 1% ou nenhum momento para o eixo 

da oralidade, considerando as duas professoras investigadas, é um indício de que tal 

tema precisa ser contemplado nas ações de formações dos docentes.  

A seguir, são apresentadas as atividades realizadas em cada eixo curricular e 

as reflexões sobre se/como atenderam (ou não) os alunos nos três níveis de 

compreensão do sistema de escrita alfabética, ou seja, se contemplaram a 

heterogeneidade das turmas. Além disso, informamos que os subtópicos seguem a 

frequência de atividades realizadas nos respectivos eixos (das mais frequentes às 

menos frequentes) e em cada uma delas, buscou-se relacionar as práticas das 

professoras Ana e Betânia. 

 

4.3.1 Atividades de leitura 

 

Para Leal, Albuquerque e Amorim (2010) a leitura tanto amplia o repertório 

textual dos alunos quanto seus conhecimentos diante das variadas temáticas. Mas, 

alertam que as atividades propostas neste eixo deverão ser trabalhadas 

conjuntamente com as atividades voltadas para a apropriação do SEA, pois “podem, 

também, auxiliar no próprio processo de alfabetização” (p. 75).  

As referidas autoras sugerem várias estratégias de leitura, tais como:  
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Iniciar a aula com a leitura de um texto em voz alta pelo professor é 
uma boa estratégia para darmos acesso a autores que eles 
desconheçam e aos poucos passem a conhecer; a gêneros 
discursivos que eles não tenham familiaridade; a temáticas que 
possam aprofundar. A leitura pelo professor também pode fornecer 
ao estudante um modelo de leitor fluente. [...] Uma forma muito 
interessante é a leitura antecedida por questões. Perguntar ao grupo 
se conhecem o autor do texto, e falar sobre ele; se já viram algum 
texto parecido com o que vai ser lido; se imaginam do que o texto vai 
tratar [...] fazer pausas entre partes do texto, para pedir aos 
estudantes que digam o que entenderam do trecho lido ou para que 
imaginem o que será dito adiante (pp.75-76). 

 

Adiantamos desde já que as leituras feitas pelas professoras nas turmas 

acompanhadas, contemplaram algumas estratégias de leitura, acima citadas pelas 

autoras. Porém, com diferenças específicas, conforme veremos ao longo deste tópico. 

O Quadro abaixo lista as atividades de leitura realizadas e quantas vezes essas 

leituras ocorreram na turma da professora Ana. 

 

  Quadro 7: Atividades de leitura realizadas pela professora Ana/ 2º ano. 

Atividades 
Realizadas/ Aulas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total de 
Aulas 

Leitura de textos 
em voz alta 

x x x 
(2x) 

x x 
(2x) 

x x x -- x 9 

Leitura de textos 
realizada pela 
professora 

x x x x x x x x -- -- 8 

Compreensão oral 
após leitura 

x x x x x x x x -- -- 8 

Leitura coletiva de 
textos 

x x -- -- x 
(3x) 

x x x -- -- 6 

Leitura silenciosa 
de textos  

-- -- -- -- x x x -- x 
(2x) 

x 5 

Leitura e 
compreensão oral 
de conteúdos de 
língua portuguesa 

x -- -- -- x x x x -- -- 5 

Leitura individual 
para a professora 

-- -- -- -- x x x -- -- -- 3 

Leitura e 
compreensão oral 
de conteúdos 
matemáticos 

x -- -- -- x 
(2x) 

x -- -- -- -- 3 

Total de atividades 6 4 3 3 8 8 7 5 1 2 47 

. 
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O quadro acima evidencia que predominaram na turma da professora Ana as 

leituras realizadas pelos alunos, ocorrendo em todas as aulas observadas (quatorze 

vezes em voz alta, seis vezes silenciosamente e oito vezes coletivamente). Durante 

essas leituras a professora explicava a importância da releitura para melhor 

compreensão e interpretação do texto. Só após é que solicitava que fizessem cópias 

de alguns trechos lidos, ou respondessem questões relacionadas ao texto, ou escrita 

de pequenos textos autorais.  

Na aula 1, por exemplo, a professora leu o texto “Um homem, seu filho e o 

burro”, uma das fábulas de Esopo. Este texto havia sido lido pela turma do 4º ano 

durante o momento da Rádio Escola, mas como os alunos estavam respondendo 

atividades de matemática, não prestaram muita atenção e a professora pegou o livro 

com a outra colega e resolveu ler novamente:  

 

P – Ei, presta atenção, eu vou ler novamente ela e eu quero, olhe, essa fábula ela teve o 
que? Uma lição, ela tem uma moral no fim, não é? Ela tem alguma coisa, vamos ler de 
novo, vamos ver.  
Nesse momento a professora lê a fábula para a turma. 
P - “Um homem, seu filho e o burro”. Presta atenção, tem alguém com algum caderno 
aberto, algum lápis? [...] 1º ele tava o que? Ele saiu com o burro, não foi? Quem tava 
montado no burro era o... 
A – Menino. 
P – Aí reclamaram porque ele estava com mais idade e tava caminhando e que tava errado 
aquilo, não foi? E o certo era o que? 
J – Ajudar o idoso. 
P – Então, era ele tá em cima do burro e o menino embaixo, né? Quando ele montou no 
burro e o menino ficou embaixo, olha o que foi que disseram: “Olha só que sujeito egoísta, 
vai no burro descansado e a pobre criança vai andando.” Veja bem, tudo que o homem 
fazia ele sofria o que u-ma crítica. “Ouvindo aquilo o homem fez o menino montar no burro 
na frente dele. [...] esse burro é seu? O homem disse: sim. O outro continuou: pois não 
parece, pelo jeito como o senhor trata o bicho. Ora, o senhor é quem devia carregar o burro 
em lugar de fazer com que ele carregasse duas pessoas. Na mesma hora, o homem 
amarrou as pernas do burro no pau e lá se foram pai e filho às tropeças, carregando o 
animal pelo mercado”. “Quando chegaram, todo mundo riu vendo o homem e o menino 
carregando o burro. Enfurecido, jogou o burro no rio, pegou o filho pelo braço e voltou pra 
casa”. [...] Vocês mesmo, se tão fazendo alguma coisa, vem alguém e critica, a gente dá 
muito ouvido pro que os outros falam, a gente dá até certo ponto, a gente dá, a gente ouve, 
a gente procura um ensinamento. [...] Qual foi a lição que vocês tiraram daqui dessa 
fábula? 
Juca (ALF) – É que a gente não deve dar muito ouvidos aos outros. 
P – Que a gente não deve tá escutando uma crítica que ela é destru-tiva. Quando é 
construtiva a gente escuta, não é? 
 
(trecho da Aula 1, 20/10/2015). 
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Conforme vimos, o objetivo principal desta leitura foi estimular a compreensão 

leitora dos alunos em relação às informações contidas no texto, e isso acontecia 

durante toda a leitura, no momento em que fazia as pausas. A escolha do gênero 

revelou que o foco era na lição de cunho moral. Essa é uma característica do gênero 

e por isso os professores buscam relacionar a moral da história com o cotidiano dos 

alunos.  

No entanto, a professora poderia ter explorado mais a compreensão dos 

alunos fazendo perguntas que os levassem a refletir sobre determinados trechos da 

história, por exemplo: quando o homem e o filho carregaram o burro – Alguém aqui já 

viu uma pessoa carregando um burro ou algum animal grande? Será que uma pessoa 

aguenta carregar esse tipo de animal? Vocês acham que foi uma atitude correta jogar 

o burro no rio? Por quê?; Quando a professora diz que “a gente não deve tá 

escutando uma crítica que é destrutiva [...] construtiva a gente escuta não é?” – Vocês 

sabem o que é crítica? Já receberam uma crítica de alguém? Sabem a diferença 

entre crítica construtiva e crítica destrutiva? Também poderia ter perguntado que 

outras fábulas os alunos conheciam, entre outros aspectos inerentes ao gênero.  

Na aula 2, após preparar a sala para a leitura, a professora mostrou três 

opções de livros e os alunos escolheram, através de votação simples, o livro “Quanto 

tempo o tempo tem?”, de Socorro Miranda. A professora mostrou a capa e leu o título 

do livro, do autor e ilustrador, abrindo o livro para mostrar algumas imagens. Depois 

iniciou a leitura e, no final de um pequeno trecho, a professora estimulou a 

compreensão dos alunos, resgatando a memória e ao mesmo tempo contextualizando 

com o dia a dia deles dentro da escola. Vejamos um trecho da aula: 

 

P – Se der tempo a gente lê os outros, tá certo? Vamos lá. Vamos prestar atenção à 
história. Primeiro: Quanto tempo tem o tempo, autora Socorro Miranda (levanta o livro e 
mostra a capa para os alunos). A ilustração é de Elaine Bonfim, viram? É quem fez ó, os 
desenhos (abre o livro e mostra alguns desenhos). Vou começar a ler, presta atenção, viu? 
[...] “Numa manhã de domingo, um netinho perguntava ao avô: Vovô, porque o tempo é tão 
importante? Você acha mesmo meu filho? Acho sim vô e quero saber quanto tempo o 
tempo tem. Para mim, diz o avô, o tempo parece estar acabando, mas para você está 
apenas começando”. [...] Então vejam, ele começou o livro falando de que? 
Leo (ALF) – Do tempo. 

P – Do tempo. Para vocês, o que é tempo? 
Juca (ALF) – As horas. 
G – O tempo? 
P – É. 
G – O minuto. 
P – O minuto, as horas... Olha, quando o avô diz assim, veja, ele diz pro menino, ele diz 
assim, cadê? Ele pergunta ao menino: “Você acha importante o tempo?” Aí o menino disse: 
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“Acho sim e quero saber quanto tempo o tempo tem.” Aí ó, quando o avô fala assim, vê: 
“Para mim, diz o avô, o tempo parece estar acabando, mas para você está começando”. 
Ele quis dizer o que com isso? 
Juca (ALF) – Porque ele vai morrer e o filho tá crescendo. 

P – É, mas ele não vai morrer não, é porque ele já tem uma certa i-dade, né? Ele já passou 
por muita coisa e você, eu mesmo né, eu, tia Kátia, nós temos mais experiência de vida, 
mais tempo de vida não é? [...] Mas, tem sentido isso. Outra coisa, a gente pode também, 
veja, a gente tem um tempo. A gente não tem um tempo aqui na escola? 
A – Sim. 
P – A gente não passa aqui duas horários na escola? Esse tempo da gente não é 
preenchido? Com o que, né? Com aula, com história, com música, tem a hora da merenda. 
Tudo aqui tem a hora, não é? Olha ali ó (aponta para o relógio de parede que fica acima do 
quadro, e as crianças olham). Aquilo ali marca o tempo? O relógio. 
Leo (ALF) – Oito e três. 
P – Não, peraí pra pergunta: o relógio marca o tempo? 
T – Sim. 
P – Sim, não é? A gente entrou de 7 e meia. Ó, que horas são agora? 
A – Oito. 
Leo (ALF) – Oito e dez. 
P – Oito e dez tá vendo? 
 
(trecho da Aula 2, 21/10/2015). 

  

Durante toda a leitura deste texto, a professora fez pausas e resgatou os 

conhecimentos dos alunos, fazendo discussões diretamente relacionadas com a 

temática da história e outras questões de interpretação (inferência), ou seja, para 

além do texto: “Ele quis dizer o que com isso?”.  

 Ainda na aula 2, após a leitura realizada pela professora e do momento de 

conversa sobre o texto, a turma iniciou uma produção coletiva de texto com base no 

que foi lido antes. A professora, escriba dos alunos, acatava a sugestão de todos e ia 

organizando o texto e ao mesmo tempo chamando a atenção para pontuação, tipo de 

letra, e outros aspectos ligados à escrita de textos. Abaixo há um exemplo de leitura 

coletiva que ocorreu em seis das dez aulas observadas. A professora orientou a 

leitura da turma sobre aspectos como: pausa após o ponto, retirada ou não de vírgula, 

tempo adequado do verbo na frase. Vejamos:  

 

P – Peraí, eu quero todo mundo lendo. Eu quero ver quem é que não tá lendo. Vamos 
começar daqui. Bora. 
T – O relógio mágico. Era uma vez um relógio mágico que vivia perdido no tempo quando 

foi encontrado pelo menino que o levou para sua casa. Ele não sabia que o relógio tinha 
magia. Depois de um certo tempo  seu avô, chegando de viagem. E viu o relógio na. 
P – Peraí, tá lendo na frente de todo mundo é? Comece ali, ele, todo mundo igual. 
T – Ele não sabia que o relógio tinha magia. 

P – Magia olha o ponto. 
A – Essa menina aí não sabe nem tudo! 
Alunos leem em ritmo diferente de novo. 
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P – Peraí. Depois de certo tempo, a gente vai parar aqui e tirar essa vírgula. 
T – Seu avô chegou de viagem. 
P – Chegou ou tá chegando? 
A – Chegando G. 
P – De novo. Chegando. 
T – De viagem viu o relógio na sala. Ele falou: Neto, esse relógio faz o tempo passar rápido. 
Se você colocar uma moeda de ouro atrás. 
P – Atrás dele. Vou botar uma vírgula aqui. 
 
 (trecho da Aula 2, 21/10/2015) 

 

De um modo geral percebemos um esforço dessa professora em aproximar os 

alunos da leitura, sem fazer desses momentos uma atividade obrigatória e/ou 

avaliativa, cujo principal efeito no aluno é a perda da confiança em si mesmo 

(KLEIMAN, 2004 apud OLIVEIRA, 2010, p. 159), ou mesmo uma atividade enfadonha 

e sem sentido.  

Os exemplos de aula destacados confirmam as afirmações de Isabel Solé 

(2010), de que é a partir de estratégias realizadas antes, durante e depois da leitura 

que o professor ajuda na compreensão dos textos (o que está nele e para além dele), 

uma vez que os estudantes são motivados a expor seus conhecimentos sobre temas 

e perceber a partir de inferências as informações que não foram bem compreendidas. 

Com relação à professora Betânia, as atividades de leitura também foram 

realizadas com frequência em sua turma, como pode ser visualizado no quadro a 

seguir: 

 

Quadro 8: Atividades de leitura realizadas pela professora Betânia/ 3º ano. 

Atividades Realizadas Aula 
1 

Aula 
2 

Aula 
3 

Aula 
4 

Aula 
5 

Total de 
Aulas 

Leitura de textos realizada pela 
professora 

-- x x x x 
(3x) 

4 

Leitura individual para a professora x -- x x x 4 

Leitura e compreensão oral de 
conteúdos matemáticos  

x x x x -- 4 

Leitura e compreensão oral de 
conteúdos de língua portuguesa 

x x -- x x 4 

Leitura silenciosa de textos  -- -- x x x 3 

Leitura coletiva de textos -- x x -- x 
(2x) 

3 

Compreensão oral após leitura -- x x -- x 3 

Leitura de textos em voz alta x -- x -- -- 2 

Total de atividades 4 5 7 5 6 27 
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A atividade de leitura que predominou na turma do 3º ano foi a realizada pela 

professora (seis vezes em quatro aulas), seguida das leituras feitas para a professora 

(em quatro aulas), por todos os alunos, um de cada vez.  

Em duas aulas seguidas (aulas dois e três) a professora fez a leitura de um 

texto, o poema “Festa da primavera”, retirado do livro “Festival da primavera: 

aventuras do Araquã”, escrito por João de Barros, o Braguinha. Segundo a professora 

explicou, tais leituras e atividades propostas faziam parte de uma sequência didática 

que durou cinco aulas – no caso, o último dia da sequência foi na aula três.  

Na aula 3 a professora contou a história, mas usou o livro para mostrar as 

ilustrações aos alunos, segundo ela mesma disse: “Vamos somente fazer uma 

interpretação rápida do livro”. Durante a leitura, fez pequenas pausas para fazer 

perguntas sobre o texto. 

 

P – Árvore e do lado aqui tem Festival da primavera – aventuras do Araquã. A parte do 
cartaz é a 1ª... Vamos somente fazer uma interpretação rápida do livro, olhem para o livro. 
Prestem atenção no livro. “No festival da primavera 500 pombos correio foram os convites 
entregar...”, só que nessa correria de três dias de festa eles esqueceram de quem? 
A – Do Araquã. 
P – E ele ficou triste, com raiva... 
A – Com raiva. 
A – Com raiva. 
P – E ele na hora que começou a festa, ele se escondeu... num coqueiro muito alto, né? 
A – É. 
P – O papagaio o quê aqui? 
A – O papagaio real. 
P – O papagaio real foi o quê? 
A – Locutor. 
P – O locutor. Então aqui o Araquã tava escondido lá no coqueiro, aqui ele via tudo que 
tava acontecendo na festa, aí chegou o caçador e ele sabia que o caçador vinha para 
acabar a festa. Eu perdi a parte do caçador, eu perdi, ah, é essa aqui. A parte do caçador, ô 
G. você perdeu bastante aula, sente. A parte do caçador é essa aqui, quando o caçador 

apareceu, o Araquã se assustou e começou a cantar bem alto, dando aviso para os outros 
pássaros e o caçador se assustou. E o suspense que eu fiz, será que o Araquã conseguiu 
que o caçador fosse embora da floresta? 
A – Sim. 
P – Sim? 
A – Não. 
P – Ele convidou todos os outros aqui, não foi? Para acabar com a festa, mas será que ele 
acabou com a festa da primavera? 
A – Não. 
P – E aqui o papagaio real também era o organizador da festa. Ficou muito atento e viu o 
Araquã. Aí ele gritou: “viva o Araquã que chegou pra nos salvar. Salve! Salve o grande 
herói! Vamos todos festejar”. Aí colocaram uma coroinha na cabeça do... 
T – Araquã. 
 
(trecho da Aula 3, 23/09/2015) 
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Vimos acima que a turma já conhecia a história que estava sendo lida pela 

professora, tanto que ao dar pausas, os alunos quando questionados, já sabiam o que 

vinha em seguida. Além disso, algumas respostas ficavam explícitas, sem provocar o 

resgate de memória que os alunos precisariam fazer para respondê-las.  

Também não houve estratégias de leitura no sentido de explorar os 

conhecimentos dos alunos sobre determinadas informações contidas no texto, para 

além da simples localização de informações. Questões do tipo: Por que o Araquã 

espantou o caçador? O que um caçador faz? Será que o Araquã depois que recebeu 

“uma coroinha [...]” na cabeça, ele se tornou o rei dos animais?   

Nessa aula a professora, segundo o que declarou, estava finalizando uma 

sequência didática. Essa forma de organização de trabalho auxilia os alunos em todos 

os níveis de escrita, pois é possível diferenciar as atividades e adaptá-las para os 

diferentes grupos de alunos, sejam eles alfabéticos ou não alfabéticos. No entanto, 

sentimos falta de uma produção textual como culminância da sequência proposta pela 

professora, além de um trabalho específico de exploração do gênero (o texto extraído 

do livro era um poema!). Também não ficou claro e a professora não quis comentar, 

sobre como as atividades foram planejadas, se ela já havia avaliado o que os alunos 

precisavam e assim, elaborou a sequência. Em apenas um trecho da aula a 

professora falou sobre a sequência: 

P - Hoje é o início da primavera e hoje está encerrando nosso trabalho durante os cinco 
dias e a sequência didática hoje é o derradeiro dia. Mas se vocês gostaram, tem mais uma 
coisinha pra amanhã. Eu vou dizer o que é. Se você gostou e se prestar atenção, que eu e 
Inês nós estamos vendo e a professora R. que chegou agora, também vai observar. Se a 
primavera iniciou hoje nós já estamos nessa sequência desde quinta-feira da semana 
passada, contando a historinha do festival da primavera. Aí se vocês gostarem amanhã tem 
uma surpresa! 
 
(trecho da Aula 3, 23/09/2015). 

 

Na aula seguinte, o conteúdo foi totalmente diferente (a professora realizou 

uma atividade com números e quadro de valor) e o texto lido falava de um animal de 

estimação (o gato). Essa mudança brusca de tema das aulas mostrou que para a 

professora uma sequência didática trata de uma proposta sobre determinado tema, 

que no caso citado foi a primavera, desenvolvida em vários dias de aula.  

Não parecia ter clareza de que uma sequência didática é constituída a partir de 

uma determinada situação ou problema, que após algumas etapas/módulos – 
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tentativas de resolução do problema proposto, culminam na resolução do mesmo. 

Nem contemplava outros aspectos das sequências, como a necessidade de 

progressão das atividades, articulação entre as situações didáticas. Talvez por isso, 

nem todos os alunos queriam participar das leituras coletivas do poema, já que a 

professora leu ou contou a mesma história durante toda a sequência.  

Os outros textos escolhidos pela professora para fazer a leitura foi um versículo 

retirado da Bíblia e um livro sobre o animal doméstico – gato. Quanto às leituras 

realizadas pelos alunos para a professora, identificamos que o objetivo desta 

atividade era avaliar o nível de leitura dos alunos e a fluência. Essa leitura era tomada 

na sala de aula e a professora Inês ou a coordenadora de turno ia chamando um 

aluno de cada vez, indicava algumas palavras ou frases em textos curtos e pedia para 

os alunos lerem.  

 As atividades voltadas para a compreensão oral da leitura eram realizadas 

durante o momento que a professora lia o texto, geralmente voltadas para 

identificação de informações evidenciadas no próprio texto (conforme dissemos em 

parágrafos anteriores). E as leituras realizadas para compreensão de conteúdos de 

Matemática e/ou de Língua Portuguesa, que ocorreram em quatro aulas, estavam 

voltadas para atividades de escrita e apropriação. 

As leituras silenciosas ocorreram em três das aulas (aulas três, quatro e cinco). 

A professora distribuía diversos livros das obras complementares e orientava para 

que os alunos fizessem a leitura silenciosa e buscassem ler corretamente. Durante a 

realização deste tipo de atividade, que era um momento que a professora colocava à 

disposição dos alunos a fruição da leitura, o deleite, não havia a proposta de 

atividades sobre os textos ou conversa sobre a compreensão dos alunos em relação 

ao tema das histórias lidas. A professora revelou que esse era um momento para 

descansar e acalmar os ânimos da turma, já que eram, segundo ela, bastante 

agitados.  

Os dados revelaram que o principal foco das leituras realizadas nesta turma 

era na apropriação da decodificação de leitura, que como a própria professora 

informou, era o que, para ela, constituía um indivíduo alfabetizado. Os demais eixos 

de ensino da língua foram pouco explorados, mesmo tendo como público uma turma 

do último ano do primeiro ciclo, ou seja, no terceiro ano do EF. As respostas das 

crianças evidenciavam que um ensino mais sistemático da língua voltado para a 
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consolidação das aprendizagens se fazia necessário, mas a docente focava mais no 

processo de decodificação, como foi dito. 

No próximo tópico analisamos a participação dos alunos durante a realização 

dessas atividades. 

 

.4.3.1.1 O que foi feito com os alunos das duas turmas, durante as 
atividades neste eixo, quanto à heterogeneidade de conhecimentos sobre o 
SEA? 

 

Começamos com os alunos da turma da professora Ana. Nesta turma, todos os 

alunos participavam desses momentos, mas os que realizavam a leitura propriamente 

dita eram os alfabéticos: 

 

P - Vem lê aqui Leo que eu tô com a garganta doendo. Lê aqui essa música. Alto. 
Leo (ALF) – “Quanto tempo tem o tempo, quanto tempo o tempo tem? Tic tac, tic tac, 
quanto tempo o tempo tem? Tempo de brincar, tempo de correr, tempo de pular, tempo de 
aprender. E o tempo passa logo, não podemos esquecer. Tempo de estudar, tempo de 
crescer, tempo de amar, tempo de viver. Pois o tempo passa logo, não podemos esquecer. 
Tempo de pensar e de reviver, de compartilhar, de envelhecer. Aprendendo com o tempo, 
não podemos esquecer, quanto tempo o tempo tem, muito tempo o tempo tem. Tic tac, tic 
tac, tanto tempo o tempo tem”. 
P – Palmas pra Leo (alunos batem palmas), obrigada Leo.  
 
(trecho da Aula 2, 21/10/2015) 

  

Ainda nessa aula, a professora fez perguntas (hábito já ressaltado 

anteriormente que eram as pausas para perguntas, antes, durante e depois), 

conforme exemplo a seguir: 

 

P - Para mim, diz o avô, o tempo parece estar acabando, mas para você está começando. 
Ele quis dizer o que com isso?  
Juca (ALF) – Porque ele vai morrer e o filho tá crescendo  

 
(trecho da Aula 2, 21/10/2015) 

 

Durante a atividade de produção coletiva, também estes alunos participaram:  

 

P – Mas a gente agora vai inventar uma história da gente não é? Então, vamos ver um 
novo título aqui? Quem tem uma sugestão? 
A – Quanto tempo tem? 
A – Quanto tempo passa? 
P – Produção textual (escreve no quadro). Quem tem outra? Vão dizendo. 
[...] 
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A – O tempo esquecido. 
A – O tempo perdido rápido. 
Leo (ALF) – Quanto tempo o tempo vai, quanto tempo o tempo vem? 
P – Olha, Leo deu uma sugestão. Quanto tempo o tempo vai e quanto tempo o tempo 
vem? Quem concorda com Leo? (muitos alunos levantam a mão) Quem concorda levanta a 
mão. Tem uns que tão em dúvidas...  
 
(trecho da Aula 2, 21/10/2015). 

 

Além dos exemplos acima, os alunos alfabéticos participaram das leituras de 

enunciado de questões de Matemática e de Português (três e cinco aulas, 

respectivamente), das leituras coletiva (seis aulas) e silenciosa (cinco aulas).  

Como vimos acima, o aluno Leo se destacava nas leituras realizadas nesta 

turma devido à boa fluência em leitura. Em relação a tal aspecto é importante 

questionar tal opção da docente, pois ele não era o único alfabético da turma, de 

modo que tal exclusividade diminuía a possibilidade de que outros alunos 

exercitassem tal capacidade. Na sala, como foi dito, havia vinte alunos alfabéticos. 

Desse modo, afirmamos que, apesar de desenvolver a leitura como estratégia de 

participação e interatividade entre a turma, a mesma favorecia muito mais um único 

aluno.  

Com relação aos alunos não alfabéticos houve momentos em que se 

arriscavam a participar: 

 

P - Então veja bem, essa música ela fala do que? Do tempo não é. Tem tempo pra tudo, 
presta atenção. Ele disse aqui que tem tempo pra que? 
A – Compartilhar. 
A – Pra brincar. 
[...] 
P – Mila vai falar, fale Mila, vem cá. Mila vai falar, fale Mila. Tempo de que? 
Mila (NALF) – Brincar. 
P – Muito bem. Obrigada Mila, tempo de brincar. 
[...] 
P – Quem dá outra sugestão?  
J – O que o tempo tem? 
P – O que o tempo tem? J. Quem quer esse de J? 
J – Ninguém? Poxa! 
P – Só Mila (NALF). Quem tem outra sugestão? 

 
(trecho da Aula 2, 21/10/2015) 

 

No primeiro trecho do exemplo acima citado, a participação da aluna ocorre de 

forma tímida, logo após a professora chamá-la e fazer a pergunta (a aluna demonstra 

vergonha para falar, mas responde baixo e com a mão na boca). No segundo trecho, 
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a mesma aluna participa apenas levantando a mão indicando sua escolha em 

resposta à pergunta da professora sobre o título do texto a ser produzido 

coletivamente.  

Conforme já foi dito em parágrafos anteriores os dois alunos não alfabéticos 

desta turma geralmente ficavam treinando a leitura com apoio das fichas silábicas que 

eles mesmos pegavam ou a professora entregava, pois era uma ação já assimilada 

por esses alunos. Porém, na maioria dos momentos de leitura de textos, esses 

alunos, se não participavam lendo, participavam ouvindo as leituras e, em alguns 

casos como este transcrito, participavam emitindo (tímidas) opiniões. 

A leitura individual para a professora foi realizada em três aulas pelos alunos 

não alfabéticos, Mila e Neto, e pelo alfabético não consolidado, F. Antes de tomar a 

leitura destes alunos, a professora entregava um livro com histórias curtas e letras 

garrafais e as fichas das sílabas para que treinassem. Durante um momento da aula, 

geralmente quando a turma resolvia questões no livro didático, chamava um por um: 

 

P – Por favor silêncio que eu vou tomar a leitura de F. Peraí que eu quero vê se eu posso 
tomar a leitura aqui do menino! Vá. 
OBS: A professora vai passando o lápis embaixo da palavra, sílaba por sílaba, para 
que o aluno leia. 
F – No fi da tar-de. (No fim da tarde) 
P – No fim da tarde. 
F – To-te. (tem) 
P – Tem. 
F – Na-no. 
P – Tem d aí é? Como é esse som aqui? 
F – Que letra é essa? Essa letra aqui é n é?  
P – Não, que letra é essa? Cadê sua ficha? Vá pegar sua ficha vá. Vá procurar essa 
letrinha, traga a ficha e o caderno. Neto venha cá logo pra lê aqui também. Ficha e livro. 
Venha cá, cadê o alfabeto que eu lhe dei? Procure essa letra no alfabeto. Eu não lhe dei 
ficha não foi? Pegue essa ficha aqui. (voltando para Neto) Que livro é esse? 
Neto (NALF) – E-ra. (Era) 
P – Era.  
Neto (NALF) – Vo-ve. (vez) 

P – Uma vez. 
Neto (NALF) – No. Me-nino. (menina) 
P – Como é esse som aqui? 
Neto (NALF) – Sa. (cha) 
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P – Olha aqui vê (mostra na ficha):                             
P - Ch é um dígrafo com som de xis, cha-che-chi-cho. Como é que tem aqui? 
Neto (NALF) – Cha-ma-da be-li-nha. (chamada Belinha) 
P – Nha. Muito bem. (para e chama atenção de um aluno) 
Neto (NALF) – E-la co-tu-ma-va e ada. (ela costumava andar) 
P – Que som é esse? Vem vê aqui, esse som aqui (aponta na ficha e lê para o aluno) an-
en-in-on. 
Neto (NALF) – A-an. (an) 

P – A ou an? 
Neto (NALF) – An-o. 
P – Dava. Qual é a palavra? 
Neto (NALF) – An-do. (andar) 

P – Andar. 
Neto (NALF) – Co du-a. (com duas) 
P – Dua não, vê aqui. Olhe que na fichinha tem, você pode pegar essa fichinha aqui. As-es-
is-os-us. Du. 
Neto (NALF) – Du-du-as, du-as, duas. 
P – Duas. 
Neto (NALF) – Ti... 
P – Esse aqui é outro padrão silábico ó, tra, igual ao trator, olha o desenho ali do trator (na 
ficha; nova pausa para chamar a atenção dos alunos que estão em pé) bora lê ali, tra-
tre-tri-tro-tru-trão. Como é que tem, aqui? 
Neto (NALF) – Tra-ca. (tranças) 
P – Não, esse c a gente já conversou sobre ele, quando ele tem esse tracinho aqui passa a 
ser o c cedilha que tem som de s né? Então vai ser ça, tran-ça. 
Neto (NALF) – Ça no ca-be-lo e u-ma ca-de-ne-ti-nha. (no cabelo e uma cadernetinha) 
P – Qual é a palavra? Ca. 
Neto (NALF) – Ca-de-ne-ti-nha. (cadernetinha) 

P- Cadernetinha. 
Neto (NALF) – No bo-so. (no bolso) 
P – Muito bem, agora você vai pegar seu caderninho e vai fazer o desenho que os meninos 
estão fazendo do animal e vai lê o livro que eu deixei lá. O livro que eu deixei pra você foi 
esse aqui ó. (livro sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente) 

 
(trecho da Aula 5, 28/10/2015). 

 

No trecho acima pode-se verificar que a professora inicia com o aluno F., 

apontando as sílabas para o aluno ler. Mas acaba pedindo que o menino treine um 

pouco mais alguns padrões silábicos mais complexos. Com a leitura do aluno Neto, a 

professora consegue fazer com que o aluno leia um trecho maior do texto e sem 

apontar para as sílabas. As dificuldades de Neto são compatíveis com uma hipótese 

até mais avançada do que a que foi identificado na diagnose aplicada dois meses 
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antes dessa aula. É possível perceber também o valor que a professora agregava às 

fichas com padrões silábicos, pois estava sempre voltando e indicando ao aluno a 

sílaba que ele deveria associar à palavra a ser lida.  

Já com a aluna Mila a professora tinha um pouco mais de dificuldade porque 

era visível nas aulas que a aluna ficava dispersa facilmente e por qualquer motivo 

(com o lanche que costumava fazer antes do horário, com os materiais que usava, 

olhando os colegas de sala...). Demonstrava um ritmo diferente dos demais colegas, 

mas a criança não tinha nenhum laudo médico que confirmasse a hipótese da 

professora e da mãe de que teria alguma deficiência cognitiva. 

 

Enquanto os alunos terminam a atividade a professora atende Mila. 
P – Que som é esse Mila? (a aluna fica calada) Ainda vai procurar né, Mila? Eu quero 
essa palavrinha daqui (a palavra é LATA). Daqui a 5 minuto viu? Você tá (inaudível) 
esperta. Qual a palavra? 
Mila (NALF) – Na. 
P – Aqui é na é Mila? Aqui é na, é Mila? 
Mila (NALF) – La, ta-tu-ta... (não consegue dizer a palavra) 
A aluna fica tentando lembrar a família, mas não consegue dizer a palavra, então a 
professora diz pra ela copiar no caderno o alfabeto. 
 
(trecho da Aula 7, 03/11/2015).  

 

Fica claro o esforço que a criança faz para formar a sílaba que completa a 

palavra e assim poder dizê-la. Mas a professora não compreende e acaba desistindo 

e mudando completamente a atividade da menina ao pedir que vá copiar o alfabeto. A 

atividade solicitada não tem nenhuma relação com a dificuldade da criança. A 

desistência da professora desestimula a criança, pois a aluna tinha identificado as 

duas sílabas da palavra LATA. Ela estava pensando na sílaba (TA), mas tinha 

dificuldade em lembrar a sequência correta do padrão silábico, por isso as tentativas 

equivocadas. Começou com a primeira sílaba (TA), foi para a última (TU) e voltou 

para a primeira (TA).  

O trecho acima evidencia também que a professora concebe a aprendizagem 

da leitura com base nos métodos sintéticos, que valorizam a memorização de 

unidades menores - letras e fonemas, e padrões silábicos. Outro exemplo disso 

podemos ver na aula 5, quando em outro momento de leitura individual realizado com 

Mila, a professora insiste com a aluna até que ela conseguisse ler uma palavra pela 

primeira vez, segundo a professora. 
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A professora chama a aluna Mila (NALF) para tomar a leitura da palavra VOCÊ. 
P – [...] Leia Mila, vamos lá. Comece a ler aí que você tá desde a manhã lendo. A palavra, 
leia aí. (a aluna põe a mão na boca e nada fala) Cadê sua ficha, Mila? Vou conversar 
com sua mãe viu? Você só quer tá brincando, olhe aqui sua ficha Mila, diga que palavra é 

essa?   

 
 
Mila (NALF) – No... 
P – Vá ler Mila. 
Mila (NALF) – No-vi-ca de ca, co. 
P – O 1º pedacinho aqui Mila, qual é esse 1º pedaço Mila? 
Mila (NALF) – Lo. 
P – Antes do /o/ qual é a letrinha que vem Mila? Procure no alfabeto. 
A aluna faz várias tentativas (com sucesso) para juntar as sílabas. 
[...] 
P – Que pedacinho é esse Mila? 
Mila (NALF) – Va-ve-vi-vo. Vo. Va-ve-vi-vo. Vo, Vo. V de vela. Va-ve-vi-vo. Vo. (é possível 
verifIcar que a aluna reconhece e acerta nas tentativas de juntar as sílabas para ler a 
palavra, mas a mesma demonstra dispersão, pois logo que lê um padrão silábico, 
esquece a ficha e se volta facilmente pra prestar atenção a qualquer outra coisa, dela 
mesma ou dos colegas)  

[...] 
P – Cadê, qual a palavra? 
Mila (NALF) – Va-ve-vi-vo. Vo. La-le-li-lo. Lo. (você) 
P – Aí é lo é? Que letra é essa Mila? 
Mila (NALF) – (vvvv). 
P – /V/, como é o som do /v/? Va-ve-vi-vo-vu. Que pedaço é esse Mila?  
Mila (NALF) – Vo. 
P – Vo. E que pedacinho é esse? Vá, vá estudar. Se você não me disser essa palavra vai 
ficar sozinha estudando aqui.  
[...] 
Mila (NALF) – Vo, ce, voce, voce. (você, a aluna pronuncia vócé) 
P – Palmas! Olha minha gente Mila leu a palavra você, palma pra ela! 
Todas as crianças batem palmas. 

P – É uma palavra só, mas eu sei que ela leu. Cadê meu cheiro? Tá vendo. Vamos ver 
outra agora, aqui (deixa a aluna e vai falar com a turma). 
 
(trecho da Aula 5, 28/10/2015). 
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Neste trecho a professora insistiu com a aluna até que ela conseguiu juntar 

corretamente as sílabas e leu a palavra. No entanto, as intervenções da professora 

eram sempre na perspectiva de que a criança não estava conseguindo porque não se 

esforçava ou estava brincando.  

Em nenhum momento a professora tentou mudar a estratégia. Na realidade, 

como a professora enfatizava muito a família silábica tradicional, a criança tendia a 

repetir as cinco sílabas, antes de identificar a que iria ser usada na palavra. Faltava a 

clareza de que não era investindo apenas na memorização de padrões silábicos 

(também letras e palavras) que os alunos se alfabetizam (FERREIRA e 

ALBUQUERQUE, 2010).  

Assim como as autoras acima citadas, concordamos que na alfabetização de 

crianças e/ou adultos, a memorização faz parte do processo de aprendizagem da 

leitura e da escrita, “pois eles precisam consolidar as correspondências grafofônicas”, 

No entanto, o importante “[...] não é se os alunos devem ou não memorizar, mas 

como e quando vão vivenciar esse processo de memorização e consolidação de tais 

correspondências” (p. 126, grifo das autoras).  

Na gravação é possível reconhecer as tentativas da aluna: A palavra começa 

com V, V de vaca. Va, ve, vi, vo, vu, vão. Va, ve, vi, vo. Ah! O primeiro pedaço é VO. 

C, C de casa. Ca, ce, ci, co, cu, cão. Ca, ce, ce. Vo-Ce, voce. Neste momento, a 

insistência da professora fez com que a criança não desistisse, mas a estratégia 

didática ajuda muito pouco ao processo de apropriação pela criança. Atividades mais 

específicas de consciência fonológica poderiam ter sido propostas pela professora, 

como poemas, músicas, parlendas, ou mesmo atividades mais reflexivas e não 

centradas na recitação de padrões silábicos.  

Os exemplos acima evidenciam que com os alunos alfabéticos não 

consolidados e não alfabéticos a estratégia era diferente da que fora utilizada com os 

alfabéticos. Havia um atendimento mais individualizado com estes alunos (os ALF-NC 

e NALF), mas o foco na silabação e uso de apenas um tipo de texto (literário) era 

insuficiente para fazer com esses alunos ampliassem os conhecimentos sobre o SEA.  

Na turma da professora Betânia as leituras realizadas pelos alunos oscilou 

entre leituras de enunciados de questões escritas no quadro pela professora durante 

realização das atividades de classe (cópia e correção oral das mesmas), leitura 

coletiva de texto e leitura silenciosa que ocorreram em três aulas (cada), leitura em 
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voz alta que ocorreu em duas aulas e as leituras de palavras para a professora, cuja 

frequência foi maior (ocorreu em quatro aulas).  

O que destacamos a partir dos dados nesta turma é que a participação dos 

alunos alfabéticos se restringia a uma única aluna, a Ana, como acontecia na turma 

do 2º ano, em que o aluno alfabético Leo era convocado pela professora para fazer 

as leituras da turma.  

No caso do 3º ano, nas atividades de leitura coletiva, também havia maior 

envolvimento da aluna Ana, pois os alunos iniciavam a leitura juntos, mas não 

completavam a ação, paravam antes mesmo de chegar à metade do texto. Ana 

continuava lendo até o final. Tal cena já era algo recorrente na turma, e apesar das 

queixas da professora diante da situação, nada mudava. Talvez a docente tivesse 

desenvolvido o hábito de solicitar a leitura por Ana nas demais atividades porque 

sabia que ela atenderia ao comando. A professora avaliava que faltava interesse dos 

demais alunos.   

Com relação aos não alfabéticos, a participação nas atividades de leitura se 

limitava à escuta da leitura realizada por outrem – colegas e professora, e da cópia 

durante atividades escritas no quadro (tarefas de classe e de casa), ou nos momentos 

em que pegavam livros para a leitura silenciosa, que para eles, segundo os registros 

de filmagens, podem ser entendidos como momentos de fruição, mais 

especificamente de “contemplação” das ilustrações apenas.   

De um modo geral, como está dito neste tópico, as professoras conseguiram 

desenvolver variadas estratégias de leitura em suas turmas, com pequenas 

diferenças em relação aos alunos em níveis de leitura e escrita distintos.   

A professora Ana investia na leitura individual para os alunos alfabéticos não 

consolidados e não alfabéticos, com evidente uso de métodos sintéticos, e na leitura 

coletiva, como estratégias para o atendimento da heterogeneidade da turma. Mas, 

conforme discutimos anteriormente, faltava ampliar a participação dos demais alunos, 

já que a mesma concentrava as atenções em um único aluno alfabético – Leo.  

A professora Betânia realizava poucas intervenções junto aos alunos não 

alfabéticos. Ela não se aproximava destes alunos para saber as reais dificuldades de 

leitura deles. Além disso, no caso dos alunos alfabéticos, mesmo propondo leituras 

coletivas, não intervinha quando os alunos desistiam e não dava continuidade à 

leitura.  
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4.3.2 Atividades de conhecimentos linguísticos gramaticais 

 

As atividades de conhecimentos linguísticos também foram bastante realizadas 

pelas professoras, no entanto se diferenciaram quanto aos objetivos didáticos 

propostos em cada turma. Organizamos em dois quadros com a identificação das 

atividades e aulas, de acordo com a especificidade dos trabalhos. Iniciamos as 

discussões sobre as atividades voltadas para a apropriação do sistema de escrita, 

que envolvem as unidades menores da língua (letras, sílabas, palavras e frases). Em 

seguida abordamos as atividades que envolvem a textualidade e normatividade16.  

Vejamos o primeiro quadro: 

 

Quadro 9: Atividades de conhecimentos linguísticos – apropriação do sistema de 
escrita alfabética realizadas pelas professoras. 

 
Atividades realizadas 

 

Professora Ana/2º ano 
(10 aulas observadas) 

Professora Betânia/3º 
ano 

(5 aulas observadas) 

 
Aulas 

 
Aulas 

Leitura do alfabeto 6 -- 

Leitura de sílabas 1, 5, 6 -- 

Leitura de palavras 5, 6, 7 1, 3, 4, 5 

Leitura de frases 1, 2 3 

Ditado de palavras 1 5 

Ditado de imagens -- 1, 3, 4 

Completar palavras com 
letras e/ou sílabas 

-- 5 

Completar frases com 
palavras e/ou sílabas 

-- 2 

Ordenar sílabas -- 5 

Separar sílabas -- 5 

Formação de palavras por 
sílabas 

-- 5 

Cópia de texto 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 4 

Cópia de palavras 3, 6, 7 2 

Cópia do cabeçalho 1, 5 3 

Cópia de frases 7 -- 

Escrita de palavras 6, 7, 8 -- 

Escrita do alfabeto 8 -- 

                                                             
16

 Sugerimos que leiam para aprofundamento, os quadros dos Direitos de Aprendizagem no ciclo de 
alfabetização – Língua, disponibilizados nos cadernos do Pacto, Anos 2 e 3, Unidade 1. Neles 
encontramos o que deverá ser Introduzido (I), Aprofundado (A) e Consolidado (C) nos Anos 1, 2 e 3 
do ciclo. 
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Escrita de frases 8 -- 

Escrita de texto  2, 3, 4, 5, 8, 9 -- 

Formação de frases  8 -- 

Formação de rimas  8 -- 

Total de Aulas 38 18 

  

De acordo com o quadro acima as atividades mais frequentes de apropriação 

do SEA realizadas pela professora Ana, foram as de cópia de textos retirados do 

quadro ou dos livros didáticos (que ocorreu em nove aulas) e as de escrita de textos 

que os alunos produziram (que ocorreu em seis aulas). Ressaltamos que estas 

últimas serão discutidas no próximo tópico porque se refere aos textos produzidos 

pelos alunos. As atividades de leitura de sílabas e palavras, cópia de palavras e 

escrita de palavras, ocorreram em três aulas, respectivamente. As demais tiveram 

pouca frequência, mas destacamos que na aula 8, foram realizadas seis tipos de 

atividades envolvendo a apropriação do SEA.  

Com relação às atividades de cópia de textos, elas ocorreram quando: a 

professora fazia revisões e correções de atividades, tanto de Língua Portuguesa 

quanto de Matemática – nas aulas 1, 5, 6, 7 e 8; durante produção de texto coletivo – 

na aula 2; durante atividades de pesquisa de significados de palavras no dicionário – 

nas aulas 6 e 7; identificação de verbos em reportagem – na aula 3; e, também, de 

textos nos livros didáticos e/ou em cartazes e/ou textos escritos no quadro pela 

professora (seguidas de perguntas de compreensão dos textos) – nas aulas 1, 7, 8, 9 

e 10. 

As leituras de sílabas e palavras foram realizadas pelos alunos alfabéticos não 

consolidados e os não alfabéticos, que discutiremos em detalhe, no próximo tópico. 

As atividades de cópia e escrita de palavras e frases ocorreram em mais da 

metade das aulas observadas. E geralmente eram realizadas quando a professora 

escrevia atividades no quadro e pedia para os alunos copiarem em seus cadernos ou 

quando solicitava que respondessem atividades nos livros didáticos. Primeiro a 

professora explicava como deveriam procurar as respostas e depois de um tempo, no 

momento das correções coletivas, ela auxiliava os alunos, também junto ao grande 

grupo ou circulando nas bancas individualmente. Ressaltamos, porém, que quando a 

professora dava as orientações não entregava as respostas diretamente, pois 

primeiro ela ouvia as respostas dos alunos e só depois é que confirmava se estavam 
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corretos ou não. E ela sempre partia da resposta correta de um aluno para discutir 

com os demais se era ou não aquela resposta.  

Por exemplo, na aula 1 a professora mostrou um gibi e um texto poético que 

estava no livro didático de história para os alunos: 

 

P – Esse gênero aqui que é história em... (mostra um gibi para a turma). 
T – ... quadrinho. 
P – Quadrinho, não é? História em qua-drinhos. Trabalhamos também outro gênero, vamos 
ver aqui no nosso livro. Esse gênero qual é? 
A – História. 
P – Esse aqui, po... (mostra o poema no LD). 

T – ... ema. 
P – Poema ele se divide em que? 
A – Em 2 versos. 
P – Em que? 
A – Em 2 versos. 
A – E estrofe. 
P – Diga estrofes e... 
A – Verso. 
P – O que é estrofe? Quem sabe? 
Leo (ALF) – É cada pedaço. 
A – Cada linha. 
P – Cada pedacinho são as es-trofes, não é? 
A – Cada linha é... 
P – O poema pode ter. 
A – Eu ia dizer isso. 
P – Esse poema aqui ele tem quantas estrofes? Vamos vê, uma... 
T – ... 2, 3, 4. 
P – Agora, fora as estrofes ele tem o que? 
A – Linha. 
Leo (ALF) – Verso. 
P – Ele tem os versos, mas os versos são o que Leo? 
Leo (ALF) – As linhas. 
P – É cada linha. Então aqui ó, nessa estrofe tem quantos versos? Vamos ver, 1, 2, 3, 4. 
Então eu posso dizer cada estrofe tem quantos versos? E eu posso pedir o total do po-ema, 
né? Eu vou botar aqui viu? Misturado, português e matemática ó, olha a salada de fruta 
(escreve o poema do livro no quadro e perguntas sobre compreensão do texto).  
 
(trecho da Aula 1, 20/10/2015) 

 

No trecho transcrito a professora questiona os alunos sobre os gêneros, a fim 

de perceber se eles reconhecem e identificam os mesmos. O trecho mostra que há 

alunos que reconhecem a estrutura do poema. Após essa primeira sondagem, a 

professora escreve o poema no quadro e à medida que escreve diz para os alunos 

copiarem nos seus cadernos, lembrando-os de que fizessem o cabeçalho antes. 

Apesar dessa primeira parte transcrita da aula evidenciar que o foco não era 

trabalhar com as características do gênero poema, que não se restringem a 
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identificação e contagem de versos e estrofes, após escrever o texto no quadro, a 

professora desenvolve algumas estratégias de leitura voltadas para a compreensão 

do texto, conforme podemos ver no trecho que segue: 

 

Após escrever o poema no quadro e fazer uma leitura coletiva junto com a turma, a 
professora faz algumas perguntas sobre o texto: 
 
P – Presta atenção, aí eu coloquei aí. Esse poema fala de que? 
A – Da chuva. 
[...] 
P – Ele diz o que da chuva? 
A – Que cai em cachoeira. 
P – Que a chuva cai e ela faz o que? 
T – Chuá. 
P – Um barulho, como é que ela faz? 
T – Chuá. 
P – Mas também tem outra coisa que faz barulho no poema, é o que? 
A – A cachoeira. 
P – A... 
A – Cachoeira. 
P – Não, fora a cachoeira. Tem outra coisa que faz, que chia. 
A – O chá. 
P – Quem é que chia? 
A – Chaleira. 
[...] 
P – Mas por que ela chia? 
Juca (ALF) – Porque ela tava no fogo. 
P – Porque ela está no fogo, ela está o que? Fer... 
T – ... vendo. 
P – Aí ela fica chiando não é? Ela chia sobre a chapa do fubá. [...] 
 
(trecho da Aula 1, 20/10/2015). 

  

Esse era um procedimento comum que a professora realizava quando 

propunha atividades aos alunos, fossem no quadro ou nos livros didáticos e 

independentemente do eixo contemplado. Como foi dito nas discussões anteriores 

sobre a prática dessa professora, os questionamentos antes e durante as atividades 

realizadas eram estratégias que demonstravam o comprometimento da docente em 

atender a heterogeneidade da turma. 

 Na turma da professora Betânia, as atividades mais frequentes de apropriação 

do SEA realizadas foram as de leitura de palavras (que ocorreu em quatro aulas) e o 

ditado de imagens (que ocorreu em três aulas). Entretanto, destacamos também que 

ocorreram três tipos de atividades de cópia – de texto, de palavra e do cabeçalho, que 

ocorreram em quatro aulas diferentes. As demais atividades tiveram pouca 
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frequência, mas na aula 5, foram realizadas seis tipos de atividades envolvendo a 

apropriação do SEA.  

As leituras de palavras foram realizadas quando a professora chamava os 

alunos da turma para tomar a leitura individual de palavras indicadas pela 

coordenadora pedagógica do horário. Aliás, a professora só tomou a leitura dos 

alunos uma vez, as demais ficaram a cargo da coordenadora. 

As cópias ocorreram durante as atividades escritas no quadro pela professora, 

que logo em seguida, pedia para os alunos copiarem as mesmas nos cadernos. Se 

considerarmos que foram observadas cinco aulas nesta turma, o elevado índice da 

atividade de cópia revela uma prática vinculada aos métodos tradicionais, sem uma 

ação mais efetiva por parte da professora para os aspectos de reflexão fonológica das 

palavras escritas, por exemplo. 

Na aula 2 após os primeiros momentos da aula (organização das cadeiras e 

oração) a professora escreve a atividade de Português no quadro e diz para os alunos 

copiarem nos cadernos e responderem. Na atividade a primeira questão solicitava 

que os alunos preenchessem lacunas em frases – o aluno deveria escrever a palavra 

inteira ou a sílaba no espaço em branco, e a segunda o aluno deveria marcar um x na 

alternativa correspondente ao texto lido. Vejamos o modelo: 

 

                                                                                   [...] Quinhentos pombos-correio 
                                                                                    Vão os convites levar. 
                                                                                    Senhora Dona Araponga, [...] 
1º) Complete o verso:                              (trecho retirado do cartaz fixado ao lado do quadro) 
x 
__________ pombos correio.                                          
Vão os convites _________. 
S_____ dona _____________. 
x 
a)Nesse verso o que os pombos fizeram? 
(  ) Entregaram um bilhete 
(  ) Um convite 
(  ) Um brinquedo 
 
(Atividade/ Aula 2 – 22/09/2015, grifos nossos). 

   

A questão das lacunas teria sido uma boa proposta de atividade se o cartaz 

com o texto escrito (deixando visível o trecho lacunado) não estivesse colado ao lado 

do quadro, pois o aluno teria que refletir sobre que palavra completaria os espaços e 

como escrevê-la.  
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A questão de marcar x também não favoreceu a reflexão dos alunos e nem o 

resgate de memória do texto, porque a alternativa correta tinha sua resposta 

explicitada tanto na questão anterior, quanto no texto do cartaz, conforme grifamos. 

Além disso, mais grave do que expor as respostas ocorreu quando a professora 

resolveu explicá-la. Durante a explicação a professora acabou revelando oralmente 

uma das respostas: 

 

P – Aí aqui nós temos um espaço onde vocês vão completar usando a casa das centenas. 
Quando fala em quinhentos, é quinhentos, quantas centenas tem? 
T – Cinco. 
P – Como é que se escreve o nome? 

 

Nesse sentido, concordamos com Cabral e Pessoa (2012, p. 9) quando 

afirmam que a “construção do conhecimento ocorre através de conflitos interiores que 

são estabelecidos pelo indivíduo”, esteja ele escrevendo sozinho ou com outras 

pessoas. Mas as situações de conflito não ocorrerão se as informações estiverem ao 

alcance, que no caso da atividade acima proposta já estavam visíveis.   

Na aula 3 uma das atividades realizadas foi um ditado a partir de imagens 

(chamado pela professora de “auto ditado”). A atividade consistia na escrita dos 

nomes das figuras, que segundo a professora, os alunos já conheciam. A professora 

inicia explicando o que devia ser feito: 

 

P – Se não fizerem silêncio eu não tenho condições... O título do texto é auto ditado. 
Quando vocês receberem vão ter aqui auto ditado. Tem a figurinha aqui e tem outro aqui, 
vocês vão escrever os nomes destes desenho. Tem 1 desenho, 2 desenho, 3 desenho que 
tem a ver com o cartaz e tem ele na historinha. Tem 3 figurinhas que tem o nome na 
história do livro, por favor, presta atenção. Fechem o caderno por favor. É um auto ditado, 
não é pra olhar em nada. Cada um faça em silêncio pra o colega não ouvir sua voz. 
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(trecho da Aula 3, 23/09/2015). 

 

Essa atividade é muito usada em sala de aula quando o professor pretende 

identificar quais conhecimentos sobre a escrita o aluno já domina, porque a partir 

dessa informação poderá desenvolver atividades voltadas especificamente para 

atender as necessidades de cada um, uma vez que para escrever somos levados a 

mobilizar informações que já devem estar armazenadas na memória. Mas Leal e 

Morais (2010) alertam que não é suficiente checar se os alunos escrevem ou não 

corretamente, mas fazê-los refletir sobre a escrita. O que a professora fez foi o que 

está descrito abaixo: 

 

P – Não é pra responder a atividade com o colega e nem pra ficar em pé. 
Mesmo assim, os alunos continuam a procurar as respostas dos colegas para 
copiarem. 
P – Todos os lugares que nós vamos tem ordem, porque é que aqui na sala não obedece? 
Só vai sair pro recreio: J, AB., JG. e JH. e MD. Quando eu peço silêncio e por favor 
ninguém escuta não. Tá muito barulho, se vocês se acalmarem eu vou liberando de um em 
um. Quem se acalmar vai ganhar recreio, quem não se acalmar não vai. Quem pedir 
também não vai, que eu sei que é a hora do recreio...  
Após algumas broncas com a turma, por conta da conversa e também por eles não 
estarem fazendo a atividade, demora para que a professora libere os alunos para o 
recreio. 
 
(trecho da Aula 3, 23/09/2015). 

  

Ou seja, não aconteceu nem uma coisa (verificação da escrita) e nem outra 

(reflexão sobre a escrita). A preocupação maior foi com o comportamento dos alunos, 

com o barulho que faziam e sobre a liberação ou não dos que iriam participar do 
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recreio. Alguns alunos copiavam as respostas dos colegas que já haviam escrito as 

palavras. Já que na turma quase 50% dos alunos estavam nos níveis não alfabéticos 

e alfabéticos não consolidados, se fazia necessário desenvolver habilidades voltadas 

para a apropriação do SEA, e o ditado é uma atividade que possibilita mobilizar certos 

conhecimentos. No entanto, com a atividade descrita, os alunos estavam se formando 

meros “copistas”, ou seja, reprodutores de uma escrita feita sem reflexão sobre que 

letras compõem tal palavra, que sons representam esse pedaço, etc. 

 

Quadro 10: Atividades de conhecimentos linguísticos – textualidade e normatividade 
realizadas pelas professoras. 

 
Atividades realizadas 

 

Professora Ana/2º ano 
(10 aulas observadas) 

Professora Betânia/3º 
ano 

(5 aulas observadas) 

 
Aulas 

 
Aulas 

Indicação das letras 
maiúsculas em texto 

2, 7, 9 2, 5 

Indicação de pontuação em 
texto 

1, 8 -- 

Indicação de uso do parágrafo 
em texto 

2, 9 -- 

Indicação de acentuação a ser 
utilizada 

2 -- 

Identificação de verbos 1, 8 5 
Contagem de versos e estrofes 1, 8 -- 

Identificação de tipo de texto -- 1 

Identificação e explicação oral 
de gênero textual 

1 5 

Procurar significado de 
palavras no dicionário 

6, 7 -- 

Total de Aulas 15 5 

 
 

O quadro acima está diretamente relacionado às atividades de escrita de 

textos, principalmente na turma da professora Ana que realizou atividades de uso de 

letras maiúsculas (em três aulas), indicação da pontuação e do uso do parágrafo (em 

duas aulas, respectivamente). A contagem de versos e estrofes ocorreu durante 

atividades escritas no quadro pela professora (em duas aulas), assim como a 

atividade de busca do significado de palavras no dicionário (em duas aulas).   

Voltando para a aula 1, por exemplo, após apresentar um poema e escrever 

uma atividade no quadro relacionada ao texto, a professora decide corrigir a mesma 

coletivamente. Primeiro solicita que a turma leia o poema e depois da leitura chama a 

atenção para a pontuação, no caso, para o sinal de interrogação que havia no último 
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verso, perguntando qual a função do sinal. A professora prossegue a atividade 

fazendo perguntas sobre trechos do poema e sobre o tema e finaliza perguntando a 

quantidade de versos e de estrofes.  

 

P - Vamos abrir a boca agora e vamos lê esse poema. Este poema de quem é? Quem é a 
autora do poema? 
T – Maria Dinorá. 
P – Vamos começar? Como é o título do poema? 
T – A chuva. 
P – Vamos lá. (todos leem em voz alta o poema). 
P – Esse último verso aqui é o que? É uma... 
Leo (ALF) – Pergunta. 

P – É uma pergunta. Ele está, qual é a pontuação dele, que tem no fim? É o sinal in... 
Leo (ALF) – Interrogação. 
P – Sinal de interrogação. Esse sinal de interrogação é pra fazer o que? Uma... 
Leo (ALF) – ... pergunta. 

P – Uma interroga-ção. Vamos continuar. 
A professora faz perguntas para que os alunos localizem as informações no texto e 
depois se volta para a estrutura do texto. 
P – Quantas estrofes possui o poema? 
Leo (ALF) – 4. 
A – 4. 
A – 5. 
P – Quantas estrofes? 
A – 6. 
P – 6, não é? Então nós colocaríamos 6. A gente vai fazer a multiplicação? 6 vezes, 
quantas linhas tem cada estrofe? 
T – 3. 
A – 18. 
P – Cada estrofe tem quantas linhas? 
T – 3. 
A – 18. 
[...] 
P – Quantos versos? 
T – 3. 
P – Então, 6 vezes quanto? 
A – 3. 
P – 3. Aí vocês vão achar o número de versos. E a gente já contou e já achou não foi? 
Quem não entendeu levanta a mão? 
 
(trecho da Aula 1, 20/10/2015) 

 

No extrato é possível verificar que a professora está sempre indo e voltando no 

texto, questionando os alunos. A última questão da atividade resgatou o conteúdo 

revisado no início da aula, que foi sobre verbos e tempos verbais. A professora 

escreveu três frases e disse para os alunos circularem os verbos e escreverem em 

que tempo estavam. Antes, porém, os alunos leram cada frase. Conforme podemos 

ver no trecho abaixo: 
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P – Aqui ó, “Circule nas frases os verbos e escreva em que tempo estão”. Veja, vamos lê a 
1ª frase. 
A – “A menina lê”. 
P – Tudo junto. A... 
T - ... menina lê. 
P – Qual é o verbo? 
Leo (ALF) – Lê. 
P – Lê. Tá em que tempo? Presente, passado ou futuro? 
T – Presente. 
P – Está no pre-sente. Agora aqui, letra b. 
T – “O homem caiu”. 
A – Caiu. 
A - Futuro. 
A – Passado. 
P – O home caiu. 
T – Passado. 
P – Tá certo, passado. Qual é o verbo? 
A – Caiu. 
P – Aqui (aponta para a frase da letra c) 
Leo (ALF) – Futuro. 
A – Dormiu. 
A – Futuro. 
P – “A mamãe dormiu”. 
A – Futuro. 
P – Não. Dormiu. 
A – Passado. 
P – Dormirá é que é futuro. Presta atenção. Se fosse dorme era presente. 
 
(trecho da Aula 1, 20/10/2015). 

 

Na aula 8 a professora iniciou escrevendo no quadro o enunciado de uma 

atividade que deveria ser feita em folha de ofício em branco, que ela entregou para 

cada aluno, após explicar o que eles deveriam fazer individualmente (um texto sobre 

as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti).  

 

A professora chamou seis alunas e cada uma representava uma palavra da frase 
“Não deixe a caixa d’água aberta”; em seguida, a professora fez com que todas 
ficassem com os braços entrelaçados, formando uma única palavra. 
P - As palavras elas podem ser agarradinhas assim? (aponta para as meninas 
entrelaçadas). 

T – Não. 
P – Como Neto fez? 
A – Não. 
P – Não, não é, tem que ter uma distância, né? Então vem pra cá não (aluna Es.) – coloca 
a aluna afastada das outras. Agora vem deixe (aluna Jo.), vou dá um espaçozinho, tá 
vendo, Neto? Olha o espaço. Não deixe, agora o a (aluna YS), o artigo, a, vem cá caixa 
(aluna ME), caixa, d’água (puxa a aluna M), aberta (coloca a aluna R pouco afastada 
das outras). Vamos ler agora, minha gente, a frase de Neto (coloca a mão por cima da 
cabeça de cada aluna para que a turma leia a palavra que elas estão representando). 
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T – Não deixe a caixa d’água aberta. 
A professora repete umas três vezes. 
P – Tá entendendo Neto? Não esqueça mais nunca, porque se eu de novo der um abraço 
(as alunas ficam todas abraçadas), se você botar assim, eu vou ler assim, ó. Vê se vocês 
entendem: Nãodeixeacaixad’águaaberta. (risos). 
[...] 
P - Tem que escrever e ler o que escreve, minha gente. Pra poder achar o que tá faltando, 
os sons que tá faltando. 
Juca (ALF) – Tia! Consertei. 
P – Pronto, Juca terminou, corrigiu alguns erros dele. Vamos tentar, ele fez a frase, fez o 
texto... vou ler novamente, aí vai apagando e vai consertando. Olha aí C dando o 
depoimento dele, ele tá consertando o dele, vê que beleza. Muito bem C. Cadê Fe seu 
texto? Fe pense no seu texto, pense o que é que a dengue causa? Vá escrevendo vá, tente 
fazer que você consegue. 
 
(trecho da Aula 8, 09/12/2015). 

 

No trecho acima a professora orientou os alunos com relação aos espaços 

entre as palavras e também sobre a importância de revisar seus textos, a fim de que 

eles mesmos identificassem as incoerências, os erros na escrita das palavras, entre 

outros aspectos. A professora também deu orientações individualizadas para os 

alunos YS e J (alfabéticos), pois notou que eles cometeram pequenos erros 

ortográficos, como: 

 

A professora se aproxima do aluno J olha o texto dele e pergunta:  
P - Ó, tá faltando o que aí? Mos, tá faltando o que? 
J – o s. 
P – O s tá vendo, olha a distração. Sem o s fica como? Moquito. Quem lê vai achar onde 

tá...  
[...] 
YS – Falando sobre a chicungunha. A dengue é um mosquito que já matou milhões de 
pessoas. 
P – Como? 
YS – Milhões de pessoas. 
P – Milhões (a aluna escreveu milõs)... cadê? Aí tem milhões Y? (a aluna olha para a 
professora) Como é lha-lhe-lhi, qual é o dígrafo, não é lh? (a aluna confirma com a 
cabeça) Bote lh (a aluna pega a folha, apaga e corrige a palavra) es, aqui tem o e depois 
do o (a aluna apaga e faz de novo, pois havia escrito milhõs) Êita, tá é borrando, né? 
Olha já tá achando os erros, muito bem. 
YS – Milhões de pessoas. 
P – Peraí, isso é pessoas ou é ressoas? (a aluna apaga e corrige a palavra) é um p né, 
pessoas. 
YS – A zica está começando agora. 
P – Tem começando aqui? Isso é um n, é? (a aluna escreveu comesando) 
YS – É um n. Começando. 
P – Conserte esse n que tá parecendo um m. (a aluna apaga e reescreve a palavra) E 
aqui é com c cedilha (a aluna apaga e corrige). Começando, começando o que? 
YS – Começando agora. 
P – Isso aqui é agora é? A-go. 

YS – Ah! 
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P – Ah! Tá vendo, quando a gente lê, como é importante a leitura, tá vendo? (aluna apaga 
e corrige) 
YS – As pessoas já estão (inaudível). 
P – En, coloque o n aqui. (aluna apaga e corrige a palavra) Parabéns! Viu! 

 
(trecho da Aula 8, 09/12/2015). 

 

No extrato, pode-se reconhecer o cuidado durante a orientação para que os 

alunos pudessem corrigir seus equívocos. Em nenhum momento a professora 

desvalorizou o conhecimento dos alunos ou suas escritas. Apesar da pertinência 

quanto as orientações dadas, percebemos uma preocupação com o ensino da 

ortografia que não deveria ser priorizada em turmas de segundo ano, apenas 

introduzidas.  

Com relação à professora Betânia, apesar de não estar explicitado, as 

atividades de identificação/indicação das letras se referia a escrita de palavras e 

frases, pois não houve produção de textos nesta turma.   

Outro momento em que a professora poderia ter refletido sobre a escrita de 

palavras com os alunos ocorreu na aula 5, vejamos: 

 

P – [...] Eu vou chamar alguém pra escrever essa palavra. Quem foi que falou jamais pra 
vim escrever aqui? 
A – Eu, eu. 
P – Venha escrever.  
Uma aluna escreve no quadro a palavra gamais, ao invés de jamais, depois de alguns 
minutos pensando ela apaga a letra g e escreve a letra j. 
P – Você acha? Presta atenção na colega porque eu vou chamar mais alguém. Ela 
acertou? 
A – Sim. 
 
(trecho da Aula 5, 25/09/2015). 

 

O que o trecho acima evidencia é que apesar de no primeiro momento a aluna 

registrar de forma equivocada a palavra, após uma reflexão individualizada (já que a 

professora não intervém), a aluna parece buscar os conhecimentos armazenados na 

memória sobre a correspondência entre o fonema e o grafema e, assim, resolve 

trocar as letras. Outro ponto que merece ser comentado é que a pergunta que a 

professora faz logo que a aluna troca as letras “Você acha? [...] Ela acertou?”, não 

colaboram para a consolidação do conhecimento sobre esse tipo de regularidade, ao 

contrário, poderia ter deixado a aluna com mais dúvidas ainda.  
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Entendemos que essa poderia ter sido uma oportunidade da professora refletir 

com a turma sobre a escrita de palavras que começassem com o mesmo pedaço 

inicial da palavra GA e JA, para só depois que os alunos escrevessem algumas 

palavras no quadro, a professora debater sobre as escritas e então explicar uma das 

convenções ortográficas relacionadas à escrita de palavras com G ou J seguidas da 

vogal A, dentre outras possibilidades, pois estaria ajudando tanto aos alunos 

alfabéticos como os não alfabéticos. 

Sinteticamente, os dados revelam que, de um modo geral, as atividades 

voltadas aos conhecimentos linguísticos, foram diversificadas em ambas as turmas.  

A professora Ana atendeu de modo mais efetivo, aos direitos de aprendizagem 

voltados para o 2º ano, porém, os conhecimentos foram pouco aprofundados e não 

houve indícios de consolidação dos mesmos. Uma vez que havia na turma alunos em 

níveis de escrita diferenciados, apesar de a maioria estar no nível alfabético, faltou 

uma sistematicidade em sua prática voltada para a apropriação do SEA, pois focava 

mais na leitura e escrita (cópia). 

Entretanto, ainda assim, a estratégia utilizada por esta professora, ainda que 

oscilasse entre as práticas tradicionais de alfabetização e as de letramento, 

conseguiam ajudar os alunos, pois ao final das nossas observações, vimos os alunos 

não alfabéticos avançarem nas aprendizagens do SEA. 

Com a professora Betânia ocorreu o inverso. O foco evidenciado a partir dos 

dados foi na apropriação do SEA, com atividades voltadas para unidades linguísticas 

menores e com certo encadeamento. No entanto, talvez fosse possível desenvolver 

também, atividades voltadas para a escrita de palavras regulares e irregulares, com 

auxílio do dicionário, por exemplo, como aconteceu na turma da professora Ana. 

Além disso, nos chamou a atenção na prática da referida professora, o modo 

como conduzia as atividades, já que pouco intervinha durante a realização das 

mesmas, assim, pouco ajudava aos alunos com dificuldades na escrita. Desse modo, 

não conseguimos perceber um trabalho intermediário entre o aprofundar e consolidar 

as aprendizagens sobre o SEA (conforme podemos encontrar nos cadernos de 

PNAIC). 

Conforme Morais (2012), investir em leitura e produção de textos sem a 

sistematização das propriedades do SEA não faz os alunos se alfabetizarem 

espontaneamente. Tão pouco é verdadeira a afirmação contrária de que investir na 

sistematização do SEA sem considerar o trabalho com leitura e produção de textos 
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alfabetiza espontaneamente. “É preciso [...] planejar a cada dia os dois tipos de 

situações [...] as atividades de reflexão sobre o SEA [...] tem que ser diárias” (p. 123), 

estejam elas vinculadas ou não aos textos lidos e produzidos com os alunos. 

 

4.3.2.1 Como foi a participação dos alunos alfabéticos, alfabéticos não 

consolidados e não alfabéticos nas atividades de conhecimentos linguísticos? 

 

Na turma da professora Ana, os alunos não alfabéticos, durante as atividades 

de cópia do quadro ou nas de produção de textos (individual e coletivo), participavam 

junto com os demais, mesmo que levassem mais tempo para concluir a atividade. 

Conforme discutimos no eixo de leitura, os alunos não alfabéticos tinham por parte da 

professora uma atenção diferenciada, pois além das fichas das sílabas e livros que 

recebiam para treinos individuais, esses alunos também liam para a professora (de 

acordo com o que suas compreensões sobre o SEA lhes permitiam), que nestes 

momentos fazia as devidas intervenções, corrigindo-os (quando necessário) e 

parabenizando-os (quando liam corretamente). No entanto, como já foi comentado, as 

atividades contribuíam pouco para que as crianças compreendessem o 

funcionamento do sistema de escrita alfabética. 

Vejamos o exemplo da aula 5: 

 

P – Como é esse som aqui? 
Neto (NALF) – Sa. (cha) 
P – Olha aqui vê (mostra na ficha). Ch é um dígrafo com som de xis, cha-che-chi-cho. 
Como é que tem aqui? 
Neto (NALF) – Cha-ma-da be-li-nha. (chamada Belinha) 
P – Nha. Muito bem. 
[...] 
P – Que pedacinho é esse Mila? 
Mila (NALF) – Va-ve-vi-vo. Vo. Va-ve-vi-vo. Vo, Vo. 
[...] 
Mila (NALF) – V de vela. Va-ve-vi-vo. Vo. (é possível ver que a aluna reconhece e acerta 
nas tentativas de juntar as sílabas para ler a palavra, mas a mesma demonstra uma 
dispersão, pois logo que lê um padrão silábico, esquece a ficha e se volta facilmente 
pra prestar atenção a qualquer outra coisa, dela mesma ou dos colegas). 
[...] 
P – Cadê, qual a palavra? 
Mila (NALF) – Va-ve-vi-vo. Vo. La-le-li-lo. Lo. (você) 
P – Aí é lo é? Que letra é essa Mila? 
Mila (NALF) – (vvvv). 
P – /V/, como é o som do /v/? Va-ve-vi-vo-vu. Que pedaço é esse Mila?  
Mila (NALF) – Vo. 

[...] 
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Mila (NALF) – Vo, ce, voce, voce. (você) 
P – Palmas! Olha minha gente Mila leu a palavra você, palma pra ela! 
 
(trecho da Aula 5, 28/10/2015) 

 

O exemplo acima confirma o que já afirmamos anteriormente sobre a oscilação 

das práticas da professora Ana. A professora realizava um trabalho mais tradicional, 

embasado em estratégias mais frequentes em abordagens sintéticas de 

alfabetização, indicando as sílabas e os sons para que os alunos juntem as mesmas 

e, assim, consigam ler as palavras. No entanto, na maioria das aulas observadas 

estes mesmos alunos participaram de atividades de leitura e produção de textos, 

como ouvintes e como autores. Embora seus textos fossem curtos, constituíam o que 

eles estavam pensando em dizer sobre determinado tema.  

Com relação aos alunos da professora Betânia, alfabéticos ou não, conforme 

vimos nos parágrafos do tópico anterior, havia ausência de um trabalho reflexivo da 

língua, associado às poucas atividades de leitura feitas pelos alunos e nenhuma 

atividade de produção de texto, ainda que fosse coletivo e com a professora como 

escriba,  

Morais (2012) sugere como possibilidade de trabalho na alfabetização de 

crianças, que o professor diagnostique as dificuldades mais urgentes para que 

desenvolva um trabalho contínuo e articulado. Além disso, propõe atividades de 

reflexão fonológica das palavras, exploração das palavras estáveis, uso do alfabeto 

móvel e jogos alfabéticos, entre outros. 

Entretanto, reiteramos que a professora Ana buscava desenvolver estratégias 

a fim de atender aos alunos em cada nível de escrita, ou seja, à heterogeneidade da 

turma. Enquanto que a professora Betânia carecia investir mais em outros aspectos 

da língua que, sozinhos e sem auxílio, os alunos não conseguiriam alcançar. 

 

4.3.3 Atividades de produção de textos 

 

Com relação às atividades de produção de textos, esteve presente em sete das 

aulas da professora Ana e com a participação efetiva de todos os alunos, sem 

exceção. Já na turma da professora Betânia, esse eixo foi pouco explorado, 

acontecendo em apenas uma aula. Essa diferença pode ser entendida como 

subjacente à concepção de alfabetização de cada uma das professoras.  
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Para a professora Betânia, alfabetizar é “[...] ensinar a pessoa a ler”. Para ela o 

aluno estará alfabetizado se souber “[...] o que leu, interprete pelo menos um pequeno 

texto que leu e leia corretamente”. Para a professora Ana, alfabetizar é “Fazer com 

que o aluno através da escrita, ele se expresse e compreenda melhor o mundo em 

que vive. A partir do momento que ele aprende a ler, ele tem uma nova visão do 

mundo, de conhecimento, de vida”. Para esta professora, o aluno estará alfabetizado 

“Quando ele lê o texto e ele entende a mensagem. Se quando ele lê uma frase ou um 

texto com sentido, para a partir daquilo ali ele poder desenvolver a escrita”.  

Ou seja, para uma o importante é a fluência na leitura e sua fala nos leva a 

subentender que o importante é a decodificação da escrita, se o aluno “decifra o 

código”, é porque está alfabetizado. Enquanto que para a outra, o importante é a 

compreensão de leitura, são os efeitos de sentido que o texto provoca no indivíduo 

que indicam se o mesmo está ou não alfabetizado, o que pressupomos ser uma 

concepção mais ampla de alfabetização.    

Para aprofundamento das reflexões, abaixo estão apresentadas as atividades 

desenvolvidas nesse eixo pelas duas professoras, indicando as aulas em que 

ocorreram. 

 

Quadro 11: Atividades de produção de textos realizadas pelas duas professoras. 

PROFESSORA ANA/ 2º ANO 

Atividades Realizadas  Feita pelo aluno 
(individual) 

Texto sobre o Menino 
Maluquinho 

Aula 2: Alunos escrevem uma breve história de aventura. 
Aulas 4 e 5*: Reescrita do mesmo texto da Aula 2 (definitivo). 
*Nesse dia a atividade foi proposta apenas para um aluno que 
faltou na aula anterior. 

Resumo de reportagem Aula 3: Alunos escrevem um texto curto sobre as reportagens 
lidas. 

Texto informativo Aula 8: Alunos escrevem sobre as doenças transmitidas pelo 
mosquito Aedes Aegypti. 

Carta ao Papai Noel  Aula 9: Alunos escrevem pedindo brinquedos ao Papai Noel. 

Atividades Realizadas Feita pelo aluno 
(coletiva) 

Reconto de história lida 
pela professora 

Aula 2: Alunos planejam o texto (coletivamente) e a  
professora é a escriba da turma; em seguida, alunos fazem 
cópia do texto coletivo (escrito no quadro). 

PROFESSORA BETÂNIA/ 3º ANO 

Atividades Realizadas Feita pelo aluno 
(individual) 

Carta pessoal (à mãe) Aula 1: Alunos devem completar uma carta que a professora 
escreveu na atividade de classe, no quadro.  
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De acordo com o Quadro acima, a professora Ana, além de propor em cinco 

aulas a produção de texto (uma foi de texto coletivo e outra foi para o aluno que 

faltou), também variou os tipos de escrita, provavelmente complementando o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano, com os diferentes gêneros textuais, embora isso não 

ficasse explícito durante as orientações para a construção dos textos. 

Na aula 2 tivemos dois momentos de produção de textos. O primeiro foi a 

escrita de um texto que ocorreu de forma coletiva, em que a professora foi a escriba 

da turma, com base em uma história lida pela professora no início da aula. E o 

segundo foi a escrita de um texto autoral (seguida de um desenho representativo do 

texto escrito), em que os alunos deveriam contar/criar uma história de aventura com o 

menino Maluquinho, personagem criado pelo escritor Ziraldo.  

No segundo caso, os alunos tiveram que usar a criatividade para escrever 

histórias de aventuras vividas pelo menino Maluquinho e a professora os orientava 

apenas indicando a pontuação, a colocação do parágrafo e os fazendo observar o 

desenvolvimento de um texto coerente, com início, meio e fim. Nas duas atividades 

houve a participação de todos os alunos presentes na sala, mas para os que estavam 

no nível mais elementar (não alfabéticos), no caso da produção individual, a 

professora entregou as fichas das sílabas, para que pudessem escrever seus textos. 

E mesmo levando mais tempo que os demais colegas na construção do texto, eles o 

fizeram com entusiasmo. 

O trecho de aula de produção coletiva dos alunos transcrita abaixo pode 

ilustrar como a atividade foi desenvolvida:  

 

P – Presta atenção. É nossa produção textual. Nós vamos agora fazer...  olha nós já 
trabalhamos texto coletivo não foi? Como é texto coletivo?  
A - Todo mundo junto. 
P - Todo mundo parti-cipa, todo mundo vai falar um pouco não é então a gente vai fazer... 
[...] A partir da história que nós lemos, nós vamos fazer outro texto. Vamos fazer o mesmo 
texto? Não. Ele pode falar do mesmo assunto, mas nós vamos fazer um texto e cada um 
diz uma coisa. [...] Mas a gente agora vai inventar uma história da gente não é? Então, 
vamos ver um novo título aqui? Quem tem uma sugestão? 
A – Quanto tempo tem? 
A – Quanto tempo passa? 
A – O que o tempo tem? 
P – Que mais? Quem dá mais sugestões? 
F – Eu. Quanto tempo o tempo passa? 
P – Quanto tempo o tempo passa? Peraí, de um por um. Diga. 
A – Quanto tempo o tempo tem? 
P – Ah, assim fica igual com ele. 
F – O tempo perdido. 
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P – O tempo perdido. 
A – O tempo esquecido. 
A – O tempo perdido rápido. 
A – Não. O tempo esquecido no tempo. 
P – O tempo esquecido no tempo. 
A – Quanto tempo o tempo passa? 
P – Quanto tempo? O tempo o que? 
C – O tempo roda. 
P – Quanto tempo o tempo roda? Que mais? Falta as meninas aí. 
Leo (ALF) – Quanto tempo o tempo vai, quanto tempo o tempo vem? 
P – Olha, Leo deu uma sugestão. Quanto tempo o tempo vai e quanto tempo o tempo 
vem? Quem concorda com Leo? (muitos alunos levantam a mão) Quem concorda levanta 

a mão. Tem uns que tão em dúvidas... Quem dá outra sugestão? [...] Vamos pro título (a 
professora escreve no quadro) “O relógio mágico”. 
C – Era uma vez um relógio mágico que vivia lá na floresta. 
P – Vivia, existia ou o que? 
T – Vivia. 
P – Esse relógio tem vida é? [...] Presta atenção. Nós começamos nosso texto, nós 
completamos o que? O... 
A – Parágrafo.  
P - Mas isso aqui é o que? 
A – Letra maiúscula.  
P - Isso aqui tudinho é o que? (aponta para o título do texto). 
T – O título. 
P – Quando a gente começou nós botamos o que aqui? 
T – Parágrafo. 
P – Parágrafo. Começamos com letra? 
T – Maiúscula. 
P – Pronto, fizemos um parágrafo. Leiam pra mim esse parágrafo. [...] Agora presta 
atenção. Olha, a gente vai trabalhar isso, a gente já trabalhou no outro texto. A gente pode 
tá repetindo palavras? 
A – Não. 
P – A gente vai tentar substitu-ir. Já que tem mágico aqui, mágico aqui. 
A – Ali ó tia. 
A – Ali. 
P – É, tem muito mágico, a gente vai ter que substituir essa palavra. Era uma vez um 
relógio mágico. Quando foi encontrado, vocês podem dizer que eu vou escrevendo. [...] 
Depois de um certo tempo. 
Juca (ALF) – O avô chegou da viagem. 
P – Vovô é, peraí. Seu avô. 
E – Chegou da viagem. 
P – Chegou da viagem ou veio visitar? 
Juca (ALF) – Veio visitá-lo. 
E – É melhor da viagem. 
P – Seu avô chegando... 
A – Da viagem. 
A – De São Paulo. 
A – Do Rio de Janeiro. 
P – E disse que. 
Juca (ALF) – E disse que tinha um relógio mágico. 
P – E foi? Não. Peraí e presta atenção, e tem também, a gente tem que escrever com 
coesão, com sentido, pra poder a gente não dizer uma coisa aqui e negar aqui, tá certo? 
Vamos ler de novo o texto pra ver se tá tudo direitinho. Vamos ler o texto até ali, vamos lá. 
 
(trecho da Aula 2, 21/10/2015). 
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Como exposto acima, a professora iniciou explicando que fariam um texto 

coletivo e perguntando se eles sabiam como era um texto coletivo. Dando 

continuidade à atividade a professora pediu para que os alunos sugerissem títulos 

que seriam escolhidos por votação. À medida que escrevia no quadro as sugestões 

dos alunos e após a conclusão de cada parágrafo, a professora pedia para que a 

turma lesse o texto a fim de verificar se estava coerente, se estavam colocando 

corretamente a pontuação, se havia palavras repetidas para que fizessem a devida 

substituição.  

Ou seja, havia um trabalho significativo que essa professora desenvolvia 

durante toda a atividade. Ela não subestimava as ideias dos alunos. Ao contrário, a 

todo o momento a professora repetia o que eles diziam ou pedia que lessem o 

parágrafo a fim de que pudessem perceber o que precisava mudar ou melhorar, se a 

pontuação estava correta, se tinha um sentido lógico, e tudo isso a partir de 

questionamentos aos alunos, fazendo com que de fato estes fossem os produtores do 

texto.  

Outro aspecto importante a ser destacado é que com essa prática a professora 

conseguia atender a todos os alunos, pois as sugestões ficavam abertas a qualquer 

um deles e quando havia muitas opiniões a estratégia adotada era o voto, todos 

podiam escolher as ideias que mais lhes agradava para a continuidade do texto.   

Na aula 3, os alunos fizeram um resumo individual baseado nas reportagens 

que foram lidas em outra atividade realizada anteriormente e em grupo, que foi a 

exposição oral da leitura de uma reportagem escolhida pelo grupo, para a turma e a 

professora. Em momento anterior a esta atividade, a professora conversou com os 

alunos sobre o gênero reportagem, questionando os alunos sobre os diferentes tipos 

de comunicação em que as notícias aparecem para, em seguida, mostrar um jornal e 

pedir que eles dissessem que tipo de comunicação ali era expresso. Após solicitar 

que os alunos escolhessem e lessem, nos grupos, uma reportagem, a professora 

escreveu no quadro uma atividade de classe solicitando em uma das questões, a 

escrita de um pequeno texto individual sobre a reportagem lida pelo grupo. Apesar de 

não explicitar em sua fala, subentendemos que se tratava de um resumo da 

reportagem lida pelo grupo.  

Nesta atividade não houve indicação por parte da professora de orientação 

para a escrita do texto, bem como também não houve a revisão da escrita dos alunos. 

A atividade ocorreu de forma “isolada” e foi logo deixada de lado porque uma parte 
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dos alunos saiu para ensaiar com o professor de música e, na sala, entrou o professor 

do programa Mais Educação que, como já discutimos anteriormente, não deu 

continuidade, pois os alunos pediram para brincar, mesmo na sala, e foram então 

atendidos. 

Na aula 8, a professora iniciou escrevendo no quadro o nome do mosquito 

Aedes Aegypti e perguntando aos alunos se eles tiveram ou se conheciam pessoas 

que contraíram uma das doenças transmitidas pelo mosquito. Em seguida solicitou 

que os alunos escrevessem um texto informativo sobre as doenças transmitidas pela 

picada do mosquito, que são: dengue, chikungunya e Zica. Após a escrita dos textos, 

a professora deu algumas orientações e chamou os alunos para que cada um lesse 

em voz alta (socializasse para a turma) o seu texto. Foi um texto elaborado 

individualmente e os alunos falaram sobre prevenção e sintomas da doença, além de 

opiniões sobre o que sentiam sobre o mosquito. 

Vejamos um trecho de como essa atividade foi desenvolvida: 

 

P – Primeiro, seu Neto e outros aqui, escreveram uma palavra: ca-i-xa (foi assim que a 
professora falou), aí devagarzinho, ca-i-xa que é com x, escrevi eu vou olhar pra vê se eu 

fiz certo. Quando vai lê pra mim tia Kátia sabe o que é que acontece? Lê a palavra caixa, 
mas não tem a palavra caixa porque ele pensou que escreveu, tem que escrever e lê o que 
escreve minha gente. Pra poder achar o que tá faltando, os sons que tá faltando. 
Juca (ALF) – Tia consertei. 
P – Pronto, Juca terminou, corrigiu alguns erros dele. Vamos tentar, ele fez a frase, fez o 
texto... vou lê novamente, aí vai apagando e vai consertando. Olha aí C dando o 
depoimento dele, ele tá consertando o dele, vê que beleza. Muito bem C. Cadê Fe seu 
texto? Fe pense no seu texto, pense o que é que a dengue causa? Vá escrevendo vá, tente 
fazer que você consegue. 
A professora se aproxima do aluno J olha o texto dele e pergunta: ó, tá faltando o que aí? 
Mos, tá faltando o que? 
J – o s. 
P – O s tá vendo, olha a distração. Sem o s fica como? Moquito. Quem lê vai achar onde 
tá... [...] Olha, ela vai apresentar o trabalho dela, leia o que você fez. 
Bi. – A dengue é muito ruim porque mata as pessoa que fica doente e pode acabar com a 
gente. Eles é muito ruim, eu não gosto deles. 
P – Certo, mostre seu trabalho. (a aluna mostra pra turma) Bem interessante o trabalho 
dela, tá vendo? Pronto, mostre ali a tia Kátia. Agora vem G.  
G – A dengue. Eles não podem acabar com a gente. 
P – Olha como é importante essa mensagem de G. 
G – O mosquito da dengue ele não pode acabar com a gente. Ele é muito feio e muito ruim. 
Eu não gosto do mosquito da dengue. 
P - Agora vem YS. 
YS – Falando sobre a dengue, a chicungunha e a Zica. A dengue é um mosquito que já 
matou milhões de pessoas. A Zica está começando agora e a chicungunha. 
P – Olha eu estou notando que tem gente que não está prestando atenção ao trabalho 
apresentado da colega. Leia de novo. 
YS - A dengue é um mosquito que já matou milhões de pessoas. A Zica está começando 
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agora e a chicungunha as pessoas já estão pegando. As pessoas estão sofrendo. 
P – Muito bem, mostre sua ilustração. Tá vendo, as pessoas estão demonstrando o que tá 
acontecendo né, na comunidade, em casa. Quase todo mundo aqui teve um parente ou 
então vocês tiveram a doença né. Agora vem Ev. 
Ev. – Mosquito da dengue e chicungunha. O mosquito pode causar várias doenças como: a 
dengue, a chicungunha e a Zica, mas tem outros mais. Eu não escrevi. Pode causar febre, 
enjoo. Pode causar dor de cabeça e mais doenças. 
P – Venha cá Ev. Mostre sua ilustração. Ela falou aqui ó, da chicungunha, da Zica, falou o, 
como é que se chama, os sintomas: febre, enjoo, a coceira né. 
Ev. – Dor de cabeça. 
P - Agora venha, vem Sam. 
Sam (ALF-NC) – A dengue. Fe-che as tam-pas e bal-des de água e fe-che to-das as peti. 

(foi assim que o aluno leu) 
P – Olha até agora se falou muito do mosquito não foi, da zica... mas foi apresentado agora 
um novo, eh, item, ele falou agora o que devemos fazer pra prevenir que eu não ouvi até 
agora muito. Tem que fazer o que Sam? 
Sam (ALF-NC) – Tam-par e bal-des de água, fe-char to-das as tam-pas. 
P – Tampas, onde tem caixa d’água fechar né. Os baldes, os recipientes onde condiciona 
as águas, muito bem Sam. Mostre sua ilustração. Os cuidados que devemos ter, não é? 
Adianta a gente ter medo do mosquito, mas a gente não prevenir? 
A – Não. 
P – Tem que prevenir. 
 
(trecho da Aula 8, 09/12/2015). 

 

Conforme o trecho acima evidencia, a professora teve o cuidado de orientar a 

escrita dos alunos, informando inclusive sobre a importância de ler novamente aquilo 

que escreveram para que pudessem identificar os erros ortográficos, pois só assim 

seria possível “consertá-los”, inclusive propondo a reflexão fonológica das palavras 

escritas. A professora buscou valorizar a escrita dos alunos na medida em que, em 

nenhuma das produções lidas (e todos os 21 alunos fizeram a leitura de seu texto) 

pediu para que refizessem o texto sob a alegação de que estava “ruim”. Após cada 

leitura, a professora comentava o que o aluno tinha escrito e o parabenizava numa 

estratégia coerente com a perspectiva de motivação para a escrita autônoma. 

Na aula 9, após uma atividade de cópia, a professora entregou uma ficha de 

atividade aos alunos, e uma das questões solicitava a escrita de uma carta para o 

Papai Noel. Primeiro a professora solicitou que os alunos colocassem o nome e a 

data na folha, depois perguntou se os alunos já haviam aprendido como fazer uma 

carta. Vejamos um trecho da aula: 

 

P – Coloque o nome e a data aqui em cima. No outro tem o nome, coloque o nome e a 
data, depois vira. Qual é a data de hoje? 
Leo (ALF) – 10. 
P – Hoje é 10 de dezembro de 2015. Vira agora o lado da carta, viraram? Agora presta 
atenção, nós não aprendemos como é que faz uma carta? Primeiro, na carta a gente vai 
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colocar o que? 
Leo (ALF) – A data. 
P – A data, mas como é essa data? 
YS e P – Jaboatão, 10 de dezembro de 2015. 
P – Coloquem. Podem pegar aqui ó (mostra o cartaz com o cabeçário), o nome Jaboatão, 
10 de. Vê, Fe. eu tô falando e ele tá escrevendo o nome dele, aí perde. Coloque a data Fe. 
Colocaram a data? Deixa eu vê.  
A – Tia eu coloco 10 do 12. 
P – Não, não quero esse 10 do 12 não, eu vou querer específico (a professora escreve no 
quadro a data novamente: Jaboatão, 10 de dezembro de 2015).  
Depois de alguns segundos... 
P – Agora nós vamos, pule uma linha. 
A – Já pulei. 
P – Nós vamos entregar... essa carta vai ser enviada para quem? 
Leo (ALF) – Papai Noel. 
P – Para o Papai... 
T - ... Noel. 
P – Então bota: para o Papai Noel. Pula uma linha aí bota: para o Papai Noel ou querido 
Papai Noel (a professora orienta os alunos para que coloquem esse trecho afastado 
da margem, como num parágrafo). 

A – Para o bom velhinho. 
P – Para o bom velhinho, muito bem, muito criativo (a professora escreve no quadro: 
para o Papai Noel). Para o bom velhinho como Fe disse. Cada um vai botar o que vocês 
quiserem. [...] Isso aqui é o que? 
T – Para o Papai Noel. 
P – É pra quem a gente vai escrever não é? Aí vocês vão começar a carta, vai pular outra 
linha. Olha, a margem não é aqui no papel (se referindo à linha vertical no lado 
esquerdo da folha), você vai marcar 2 dedinhos para o parágrafo, que a gente já conhece. 

Então vai pular uma linha e vai começar a carta. Começa com letra maiúscula. Podem fazer 
vários parágrafos se quiserem viu? Caprichem na cartinha. 
 
(trecho da Aula 9, 10/12/2015). 

 

Na passagem acima a professora explicita que a característica do gênero carta 

já foi trabalhada em sala anteriormente. Assim, apenas dá algumas orientações sobre 

como a data deverá ser colocada, quem é o destinatário, como podem inserir o 

parágrafo. A professora deixou os alunos à vontade para o desenvolvimento do texto 

(a maioria escreveu pedidos de brinquedos).  

Antes da atividade a professora conversou com os alunos sobre a caixa de 

correios que a escola havia disponibilizado para os alunos colocarem bilhetes, cartas 

ou convites. Daí foi que a mesma lembrou que tinha fichas de atividades sobre o 

Natal e, então, sugeriu aos alunos a escrita da carta. Ainda antes da escrita dos 

alunos, a professora perguntou se eles acreditavam ou não em Papai Noel. Muitos 

disseram que não porque era uma mentira, ou porque já haviam flagrado o pai 

vestindo a roupa do Papai Noel. Mesmo assim, a professora conseguiu convencê-los 
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a escreverem o texto, alegando que o importante era não perderem a capacidade de 

imaginação. Foi sob essa perspectiva que os alunos começaram a escrever as cartas.  

As reflexões feitas até o momento dão indícios de que durante a realização das 

atividades desse eixo a professora proporcionou aos alunos o desenvolvimento de 

algumas habilidades de escrita que são fundamentais para a formação do 

leitor/produtor de textos. Em muitos momentos orientou os alunos para que 

revisassem os textos escritos, verificassem a escrita das palavras, o uso correto da 

pontuação, da organização de uma sequência significativa de fatos que estivessem 

interligados ao longo de todo o texto, ainda que fossem fatos inventados pelos alunos. 

Além disso, proporcionou que os alunos coordenassem as ações básicas da 

produção de texto: geração, textualização e registro.  

Porém, conforme Silveira (2013), “é preciso impedir que o aluno continue 

escrevendo textos fechados em aspectos e funções exclusivamente escolares, ferindo 

assim a perspectiva discursiva dos textos e consequentemente das atividades de 

leitura e produção de textos” (p. 101). 

Ou seja, é preciso mudar a ideia de que produzir texto nos anos iniciais serve 

apenas para ensinar a ler e escrever. Por outro lado, uma boa estratégia que 

destacamos foi durante a realização da produção coletiva, porque aí também a 

professora proporcionou que os alunos alfabéticos e não alfabéticos pudessem 

participar e perceber a importância sobre o que/como dizer, respeitando as diferentes 

opiniões através da escolha sobre o que melhor representava os dizeres da turma 

sobre o tema.  

Por fim, mesmo destacando tantos pontos positivos sobre a prática da 

professora Ana, é preciso reconhecer que sua proposta de produção textual ficou 

restrita ao trabalho escolar, pouco considerando o contexto social de uso dos 

diferentes tipos de linguagem apresentados nas aulas (resumo, texto informativo, 

carta).  

No que diz respeito ao ensino e aprendizagem do SEA estas atividades 

ficariam ainda melhores, se a professora tivesse retomado os processos de revisão 

de alguns textos escritos pelos alunos, principalmente daqueles em processo de 

alfabetização, pois como foi dito anteriormente, os alunos não alfabéticos (11,1%) 

recebiam uma ficha com as sílabas como apoio para o texto que iriam produzir, no 

entanto, ficavam sozinhos durante a realização das atividades. Os alunos alfabéticos 

(74,1%) e alfabéticos não consolidados (14,8%) apenas perguntavam sobre a escrita 
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de uma ou outra palavra e ficavam fazendo o texto com certa autonomia. Esta seria 

uma boa oportunidade para a professora trabalhar com a heterogeneidade, ela 

própria auxiliando cada um ou formando agrupamentos dos alunos por níveis de 

conhecimento. 

Com relação à professora Betânia, o quadro 11 mostra que foi proposto a 

escrita de uma carta pessoal (para a mamãe). Esta atividade estava inserida na tarefa 

de classe que a professora colocou no quadro e já indicava de forma explícita os 

espaços para os alunos colocarem a data, a saudação, o assunto, a despedida e a 

assinatura. Nesta aula verificamos que a atividade foi proposta, mas não houve 

discussão ou socialização das produções dos alunos. Na verdade, houve uma 

ocorrência durante esta aula, porque surgiu a coordenadora e a mesma conversou 

com a professora e após sentar-se ao fundo da sala, começou a chamar os alunos, 

um de cada vez, para “tomar a leitura”. Os alunos ficaram ansiosos com esse 

momento junto à coordenadora, tanto que alguns só conseguiram terminar de copiar a 

atividade após o recreio.  

As análises mostraram diferenças entre as práticas das professoras, não 

apenas pela questão do nível das turmas (2º e 3º anos), mas em relação às 

articulações dos eixos de ensino da língua durante a realização das atividades.  

A professora Ana evidenciou um conhecimento dos princípios de alfabetização 

não deslocado das práticas de letramento e por isso, mesmo fazendo uso de 

atividades iguais para todos os alunos da turma, durante as explicações e correções, 

sempre coletivas, buscava oportunizar a participação dos não alfabéticos, pois esses 

alunos não ficavam ociosos aguardando um atendimento personalizado, eles 

participavam lendo (como sabiam), escrevendo e/ou produzindo textos (tentando 

compreender o que escreviam), e falando (ainda que timidamente, como era o caso 

da aluna Mila), enquanto a professora Betânia demonstrou durante as observações 

uma dificuldade de planejamento. Houve predomínio de ações centradas na própria 

professora, isto é, ela é que mais lia, ela que adiantava as respostas das atividades, 

ela que respondia as perguntas durante as leituras que fazia.  

 

4.3.4 Atividade de oralidade 

 

Neste tópico o eixo da oralidade será tratado, partindo do princípio de que ele é 

necessário, ao contrário do que o senso comum divulga. Marcuschi (2007), dentre 
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outros autores, concebe que a fala e a escrita se complementam já que ambas são 

formas sob as quais a língua funciona e não meras propriedades de sociedades 

distintas. Portanto, se na vida pessoal e social as pessoas se comunicam de forma 

mais evidente a partir da fala, em busca de “fazer parte” de determinado (s) grupo (s) 

– nas conversas e/ou diálogos produzidos no ambiente familiar e/ou de trabalho, 

quando explicam ou dão instruções sobre a realização de algo, quando contam 

histórias para os filhos na hora de dormir, quando se expressam através de cânticos e 

louvores durante um rito religioso, ou mesmo quando defendem um posicionamento 

político, então, na escola é preciso ensinar como produzir tais textos orais. Ou seja, 

aqui também defendemos, assim como Brandão e Leal (2005), que a escola tem um 

papel fundamental nesse aspecto, pois nela, é possível desenvolver habilidades para 

a exposição de temas, ideias e opiniões, a partir de atividades como debates, 

exposição oral e/ou seminários, palestras, entrevistas, entre outros.  

É na escola que se devem ensinar modos de fala que são usados diante de 

públicos específicos, pois a conversação entre colegas, a linguagem ali usada, não é 

a mesma se nos reportamos a uma plateia de especialistas em determinada área, por 

exemplo. Logo, cabe aos professores desenvolver em sala de aula, 

 
situações em que as crianças falem e escutem (ou seja, produzam e 
compreendam textos orais), para que através das intervenções do 
(a) professor (a) e do próprio grupo, elas desenvolvam o 
conhecimento e a segurança necessária para se comunicarem cada 
vez melhor (BRANDÃO e LEAL, 2005, p. 32). 

 
Nas aulas observadas, ocorreram muitos momentos de conversa e exposição 

oral (e informal) dos alunos na turma da professora Ana, mas só foi identificada uma 

atividade no eixo da oralidade ao longo das dez observações, conforme descrito no 

quadro a seguir. Com relação à professora Betânia, houve poucos momentos de 

conversa e nenhuma exposição oral por parte dos alunos, apenas leitura oralizada de 

textos. Além disso, não foi identificada nenhuma atividade específica no referido eixo. 

Desse modo, as análises se referem apenas à professora Ana, embora alguns 

comentários possam abarcar ambas as professoras.  

 

 

 

 



154 
 

Quadro 12: Atividade de oralidade realizada pela professora Ana/2º ano. 

PROFESSORA ANA/ 2º ANO 

Atividades Realizadas Feita pelo aluno (individual) 

Reconto em voz alta de final da história lida  Aula 2: Alunos criam um novo final para 
a história lida pela professora. 

 
Conforme é possível verificar no Quadro, nessa aula a professora abriu espaço 

para que os alunos Juca (alfabético), F. e Fe. (alfabéticos não consolidados) 

inventassem um novo final para a história lida anteriormente pela professora, porque 

alguns disseram que não gostaram do que aconteceu no final (na história, após 

procurar o tempo, um menino encontra um enorme relógio, só que devido sua busca, 

o tempo passou e ele não percebeu que envelhecera, só descobrindo no final da 

história). Vejamos o trecho: 

 

P – Vocês gostaram da história? 
A – Sim. 
P – Ei, presta atenção, Leo. Gostaram da história? 
A – Sim. 
A – Não. 
P – Hãm? 
A – Não. 
P – Gostou não foi Juca, por quê? Juca falou que não gostou, fica em pé Juca, por que 
não gostou? 
Juca (ALF) – Porque naquela hora o menino (inaudível). 

P – Ah, o menino ficou velho. Mas ele não queria ficar velho? Não é não? Ele não queria 
apressar. Ele ficou triste porque o menino ficou velho. Mas olhem, presta atenção, essa 
história aqui, Juca vou lhe dar uma chance, fique em pé (o menino se aproxima da 
professora), você vai ter a oportunidade de mudar o final da história. A história ficou que o 

menino quando ele chegou perto do rio ele ficou o que? 
T – Velho. 
P – Velho. Termine a história, aí faça uma mágica aí. O rio, o riacho não era mágico? 
Espera aí que ele (Juca) vai dar um final da história presta atenção. Peraí, ele está dando 
outro final à história. Leo presta atenção. Vá diga, ó o que aconteceu. Olhe pros seus 
colegas e diga. 
Juca (ALF) – Ele não tava de um lado do rio? 
P – Ele tava de um lado, aí ele passou... 
Juca (ALF) – Passou para o outro e ficou um menino de novo. 
P – Porque um lado do rio transformava as pessoas em idosas e o outro o tornava criança 
não é? (Juca confirma com a cabeça) Pronto, palmas pra Juca que terminou a história. 
(crianças batem palmas e gritam) Quem quer dá outro final a história? Vem cá J. (o 
menino não quer). As meninas, ME, quem quer dá outro final a história? (alguns 
levantam a mão) Vem F. Escuta, F vai dar outro final à história. (a professora para e 
chama a atenção de 2 alunos que estavam brincando, sem dar atenção...) 
F – Em vez do menino envelhecer. 
P – Em vez dele envelhecer, diga. 
F – Ele virou bebê. 
P – Ele virou bebê? Ele virou bebê de novo. Pronto, brigada. Quem quer dar outro final, 
vem Fe. 
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Fe – Eu não! 
P – Diga daí então. 
Fe – O soldado veio e matou o bebê (faz o gesto de uma arma), só com uma metralha. 
(Fe e mais alguns alunos riem bastante) E uma bazuca. 

A – É melhor com a dinamite. 
P – Peraí, a imaginação de Fe ó... Fe, que violência Fe. Eu quero uma representante 
feminina. Não vem nenhuma menina não é (como as meninas se recusam, a professora 
encerra a atividade). 

 
(trecho da Aula 2, 21/10/2015). 

 

Nesse caso houve uma tentativa de atividade no eixo da oralidade, realizada 

na turma da professora Ana. Essa atividade teve origem diante de uma negativa do 

aluno com relação ao final da história lida pela professora. Na realidade é possível 

que se ninguém tivesse se colocado contra, a atividade tivesse acabado ali mesmo. 

Isto é, foi a partir de determinada estratégia de leitura que a professora costumava 

desenvolver na sua prática cotidiana, dando voz à turma, que surgiu a oportunidade 

de explorar a oralidade.  

Isso ocorreu de forma um pouco insipiente, inclusive porque diante de uma das 

respostas (a de F), Fe, criou outra: F – Ele virou bebê. [...] Fe – O soldado veio e 

matou o bebê (faz o gesto de uma arma), só com uma metralha. (Fe e mais alguns 

alunos riem bastante) E uma bazuca. Isso não significa que a professora errou por 

não ter ampliado a discussão ou improvisado uma ação complementar mais 

elaborada. Mas é importante valorizar e destacar que houve uma tentativa bem 

sucedida na ação didática desta professora porque ela teve a sensibilidade e o 

interesse em conhecer e respeitar o sentimento do aluno diante de um final que não 

favorecia o desejo particular do mesmo.  

Talvez Juca (o aluno que disse não ter gostado da história) tenha se visto no 

lugar daquela personagem em busca do tempo, de querer ser adulto logo e vivenciar 

coisas diferentes, sem se preocupar com as consequências de tal busca (que no caso 

da personagem da história foi não perceber que enquanto buscava alcançar o relógio 

do tempo, sua idade avançava até o envelhecimento). 

Por fim, essa escassez de atividades nesse eixo foi constatada, como já 

afirmaram outros especialistas (BECHARA, 2011; MARCUSCHI, 2011; ANTUNES, 

2013) porque ainda persiste a concepção na escola de que alfabetizar é ensinar a 

escrita, a gramática, a norma culta, e que falar se aprende em casa. Mas, vários 

autores, como Brandão e Leal (2005) e Morais (2012) afirmam que o que cabe à 
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escola ensinar são os usos orais e escritos da língua, nem a oralidade deve ser 

esquecida e nem a escrita pode ser supervalorizada. 

 

4.4 O uso dos recursos didáticos: em que medida contribuiu para o 

trabalho com a heterogeneidade? 

 

Historicamente a necessidade de difundir o conhecimento entre os povos fez 

com que o homem buscasse modos e ferramentas que tanto ilustrasse como 

perpetuassem as culturas e tradições, geração após geração. Com a educação não 

foi diferente. Em Freitas (2007), é possível conhecermos algumas técnicas de 

transmissão do conhecimento que remetem aos povos primitivos e, também, culturas 

ainda hoje vigentes, como: a imitação, a exposição oral, a ludicidade, os brinquedos, 

etc. Portanto, não é recente a ideia de que os recursos didáticos podem ser usados 

como mecanismos facilitadores do trabalho do professor na sala de aula.  

E o que são recursos didáticos afinal? De acordo com Freitas (2007), são 

materiais ou equipamentos didáticos usados para fins de ensino e aprendizagem de 

conteúdos, no sentido de que tanto estimulam, motivam, atraem as atenções dos 

alunos como facilitam (desde que bem selecionados) o trabalho do professor em sala 

de aula. Em se tratando de turma heterogênea em processo e/ou consolidação das 

aprendizagens sobre o SEA, entendemos que a escolha de recursos didáticos 

adequados para os níveis de aprendizagem dos alunos possibilitam uma dinâmica 

diferenciada das aulas.  

Nesse sentido, buscamos identificar quais recursos foram utilizados nas aulas 

pelas professoras Ana e Betânia e de que forma atenderam a heterogeneidade de 

níveis de escrita de suas turmas, independentemente de terem sido escolhidos ou 

produzidos por elas. Também, como/se contribuíram para que em seu (s) uso (s), 

durante a realização das atividades propostas, os alunos avançassem (ou não) no 

processo de apropriação do SEA. Vejamos assim, o quadro a seguir com os materiais 

identificados e usados nas aulas, de acordo com a classificação dos recursos citada 

em Freitas (2007):  
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Quadro 13: Recursos utilizados nas duas turmas – 2º e 3º anos 

Recursos visuais Professora Ana/2º 
ano 

Professora 
Betânia/3º ano 

Aulas Aulas 

Quadro branco 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 

Caderno 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 3, 4, 5 

Livro didático 1, 5, 6, 7, 8, 9 -- 

Livro de literatura do PNBE e outros 1, 2, 4, 5, 6, 7 4, 5 

Livro PNLD – Obras complementares -- 3, 4, 5 

Ficha de atividade e/ou de texto 2, 3, 4, 5, 8, 9 2, 3, 4, 5 

Cartaz 3, 7, 8, 10 2, 3, 5 

Caderneta de chamada -- 2, 4, 5 

Ficha das sílabas 1, 2, 5, 6 -- 

Dicionário de língua portuguesa 6, 7 -- 

Jornal impresso 3 -- 

Recursos auditivos Aulas Aulas 

Aparelho de som 8, 9 -- 

Pen drive 8, 9 -- 

Caixa de som 4, 10 -- 

Recursos audiovisuais Aulas Aulas 

Televisão 4, 10 -- 

Aparelho de DVD 4, 10 -- 

DVD 4, 10 -- 

Outros recursos Aulas Aulas 

Tapete emborrachado 2 -- 

Envelope confeccionado em sala 5 -- 

Livro confeccionado pela turma -- 1 

Cartela numérica; Números móveis -- 4 

 

Esclarecemos que não será discutido aqui sobre as vantagens e/ou funções 

e/ou formas de manutenção e conservação dos materiais, apenas sobre os modos 

como foram utilizados pelas professoras. Também não serão realizadas discussões 

referentes aos usos dos recursos auditivos e audiovisuais, não pela baixa frequência 

nas aulas, mas porque tais materiais só foram utilizados na turma da professora Ana 

e em momentos de ludicidade, isto é, momentos em que os alunos puderam se 

distrair, brincar, sem a intenção de responder a questões de compreensão do filme 

assistido ou discussão da letra da música tocada (inclusive escutar a música tinha 

como propósito: memorizar a letra e desenvolver a coreografia elaborada pela 

professora estagiária para apresentação da turma em evento literário).  

De acordo com o quadro acima, os recursos mais utilizados pelas duas 

professoras – Ana e Betânia, respectivamente foram: o quadro branco (nove e cinco 

aulas), os cadernos dos alunos (nove e quatro aulas), as fichas de atividade (seis e 

quatro aulas), os livros – didáticos, literários e outros (seis e três aulas), e os cartazes 

(quatro e três aulas).  
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O quadro branco (antes chamado de quadro negro, quadro de giz) assim como 

o caderno, tem funções semelhantes: ambos são usados como “dispositivos”17 de 

escrita. O primeiro se consolidou a partir da ideia de um ensino simultâneo, onde o 

professor se posiciona ao lado ou ao centro do quadro, podendo chamar a atenção de 

todos os alunos ao mesmo tempo - para apresentar um novo conteúdo ou revisar algo 

já discutido em aulas anteriores, para propor e/ou corrigir atividades/exercícios, para 

aviso aos pais, entre outros. O caderno tornou-se “[...] o espaço de escrita no qual 

acontecem todas as aprendizagens” (HÉBRARD, 2001, p. 115).  

Ambos podem funcionar como instrumentos mediadores e/ou como 

facilitadores das interações entre professores e alunos. Portanto, se bem utilizados 

dão oportunidade para a construção de múltiplas aprendizagens, em todos os 

processos de ensino da leitura e da escrita. 

Entretanto, o quadro e o caderno também podem servir como instrumentos 

punitivos e/ou “dispositivos de controle”18, haja vista que alguns docentes utilizam 

estes recursos para usar o tempo pedagógico ou acalmar os alunos, fazendo com que 

copiem textos ou atividades intermináveis, que servem mais para cansá-los e mantê-

los em seus lugares (ações arbitrárias que não favorecem aos alunos, em se tratando 

de aprendizagem).   

Não presenciamos a professora Ana fazer uso deste material como mecanismo 

de dominação ou abuso de autoridade, impondo aos alunos escritas prolongadas ou 

excesso de atividades. Ao contrário, vimos que a referida professora buscava ilustrar, 

explicar, revisar, corrigir e sistematizar os conteúdos trabalhados. Quanto às 

atividades nele colocadas, fazia com que os alunos primeiro refletissem e discutissem 

oralmente sobre o que estava proposto, para só depois desta primeira parte, solicitar-

lhes que copiassem do quadro para os cadernos. 

Por exemplo, na aula 1 a professora, após mostrar um poema no livro didático 

e conversar com os alunos sobre versos e estrofes, escreve uma atividade de 

compreensão do texto, com perguntas de localização de informações explicitadas no 

texto. Após explicar a atividade, a professora deixa os alunos respondendo para em 

seguida fazer a correção coletiva e oral da mesma. Vejamos:  

                                                             
17

 De acordo com Anne-Marie Chartier, os dispositivos são ”o lugar de realizações inventivas, que 
tratam do “como fazer” [...] e as pedagogias novas são grandes provedoras de dispositivos 
pedagógicos concebidos, ajustados e difundidos por praticantes” (2002, p. 11). 
18

 Segundo Michel Foucault (apud CHARTIER, 2002, p. 12), “todo dispositivo é dispositivo de 
controle, pois são estratégias de relações de forças que sustentam tipos de saber e que são 
sustentados por eles”. 
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A atividade “de casa” que foi resolvida em sala mesmo:  

20/10/2015 

Atividade de casa 

1)Vamos ler e escrever o poema: 

A chuva 

A chuva cai em cachoeira e faz chuá (pular 2 linhas)/ Chia a chaleira sobre a chapa do 

fubá... (pular 2 linhas)/ A dona Chica de chinelos, vem de lá, (pular 2 linhas)/ Chega na 

sala e diz à Sheila: - Quer um chá? (pular 2 linhas)/ E lá estão elas muito belas no sofá... 

(pular 2 linhas)/ Enquanto a chuva em cachoeira faz chuá... 

Maria Dinorah 
 
2)Responda: 
a)nome do poema? 
b)autora – 
c)Quantas estrofes possui o poema? __________ Quantos versos? __________ 
 
3)Se fôssemos fazer uma multiplicação para acharmos o número de versos, como você 
faria? 
Sentença matemática                    cálculo  
 
Depois de um tempo, a professora faz a correção da atividade, os alunos respondem 
oralmente e a professora escreve as respostas no quadro:  
 
P – Aí agora responda. Qual é o nome do poema? 
Juca (ALF) – A chuva. 
P – Eu quero, só Juca responde é? 
T – A chuva. 
P – Qual é o nome do poema? 
T – A chuva. 
P – Quantas estrofes possui o poema? 
Leo (ALF) – 4. 
A – 4. 
A – 5. 
P – Quantas estrofes? 
A – 6. 
P – Vamos contar as estrofes que tem gente aqui que não tá sabendo o que é estrofe. Uma 
estrofe... 
T – ... 2, 3, ... 6. 
P – 6. Quem foi que disse 4, 5. Leo presta atenção. Agora quantos versos? Vamos lá 
contar os versos. Todo mundo comigo, vamos lá, um...  
T – ... 2, 3, ..., 18. 
P – 18 não é? Agora o 3º (chama a atenção de um aluno porque este está escrevendo) 
Vamos aproveitar esses versos na matemática, “Se fôssemos fazer uma multiplicação para 
acharmos o número de versos como você faria?” 
A – Eu não sei. 
P – Veja que a gente contou de 1 por 1 não foi? Mas só que tem um método, um modo de a 
gente fazer que a gente não vai precisar contar um, dois, não. Veja bem, “se fôssemos 
fazer uma multiplicação para acharmos o número de versos como você faria?” Primeiro a 
gente vai fazer a sentença matemática e depois o cálculo. Eu não vou fazer, vou só dizer. 
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Em casa é que vocês vão fazer. A gente teria que fazer o que? Veja, tem quantas estrofes? 
A – 6. 
P – 6 não é? Então nós colocaríamos 6. A gente vai fazer a multiplicação? 6 vezes, quantas 
linhas tem cada estrofe? 
T – 3. 
A – 18. 
P – Cada estrofe tem quantas linhas? 
T – 3. 
A – 18. 
P – Cada estrofe. G vem cá. Me mostre uma estrofe aí. (a aluna aponta uma estrofe) Tem 
quantas linhas? 
G – 3. 

P – [...] Olha, veja bem. 1º pra gente vai usar aqui, bota a sentença matemática, essa 
multiplicação. 1º a gente iria trabalhar o que? A estrofe né. Tem quantas estrofes? 
A – 6. 
P – 6 estrofes. Então ali na sentença matemática, ninguém coloca agora. Colocaríamos 6. 
Qual é o sinal, ele tá pedindo o que? Multiplicação. Então a gente colocaria o que? Vezes. 
Cada estrofe tem quantas linhas? 
T – 6. 
P – Quantos versos? 
T – 3. 
P – Então, 6 vezes quanto? 
A – 3. 
P – 3. Aí vocês vão achar o número de versos. E a gente já contou e já achou não foi?  
 
(trecho da aula 1, 20/10/2015). 

 

A professora explicou e ainda chamou uma aluna alfabética para indicar as 

estrofes porque a aluna estava com dúvidas. Em seguida, para verificar se todos 

haviam compreendido a professora pergunta: 

 

P - Quem não entendeu levanta a mão? 
A – F. 
A – E Mila. 
P – F e Mila. F o que é estrofe F? Eu expliquei agorinha F. Cada pedacinho desse F é uma 
estrofe F. Cada pedacinho desse. Peraí, deixa eu pegar aqui o lápis vermelho. (a 
professora circula as estrofes do poema com o piloto vermelho) Cada pedacinho 
desse ó F é uma estrofe. Então nesse poema F tem quantas estrofes? 
F – 6. 
P – Muito bem, tem 6 estrofes. Agora, versos F é cada linha. Venha aqui comigo contar as 
linhas. Vem também Mila. Conte cada linha e me diga, sozinho. Quanto? Fale alto. 
F – 18. 
P – Tá correto? (a turma confirma com a cabeça) Tem 18, muito bem. Tá entendendo? (o 
aluno diz que sim) Mila, tem quantas estrofes Mila? Quantas estrofes? 6. Quantos 
versos? Verso é cada linha, conte. 18 muito bem Mila. Palma pra Mila. (palmas) Aí agora 
F, a gente vai usar aqui na matemática entendeu? A gente vai fazer a multiplicação, o 
número de estrofe vezes o que? Quantas estrofes tem ao todo? F, a gente não achou 
agora o número. 6. Agora cada estrofe tem quantos versos? Só uma estrofe. 3, então você 
vai botar aqui, 6 vezes 3, aí vai achar o número. Então aqui você vai botar (na parte onde 
tem sentença matemática) e aqui você vai fazer o cálculo (na parte onde tem cálculo). 6 
vezes 3, a continha. 
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A professora após perguntar se todos haviam entendido, chamou para junto 

dela, ao lado do quadro, os dois alunos que a turma indicou - F (alfabético não 

consolidado) e Mila (não alfabética). Daí explicou novamente e fez perguntas a cada 

um deles até que eles confirmassem que haviam entendido.  

No exemplo acima citado, destacamos dois pontos que consideramos 

importantes para reflexão e análise: o texto (poema) escrito foi usado como “pretexto” 

para trabalhar um conteúdo matemático (1), o gênero e suas características não são 

explorados, apesar de haver perguntas sobre título e autor, estrofe e verso, o que fica 

evidente é o foco na questão matemática; ao chamar os dois alunos não alfabéticos 

para participarem, a professora acaba adiantando as respostas, tanto oralmente 

quanto dando “pistas” no quadro – quando circulou cada estrofe (2), 

A tentativa de mobilizar a turma e principalmente a participação daqueles que 

ainda não alcançaram a hipótese alfabética de escrita é válida enquanto estratégia 

pedagógica no trato com a heterogeneidade, mas a professora poderia ter definido 

outros objetivos que não ficassem restritos apenas na aprendizagem e fixação da 

operação matemática. 

Sobre o caderno, destacamos ainda que não houve correção individual por 

parte nem da professora e nem da estagiária Ester, nem mesmo com a aluna Mila 

(não alfabética) que, em alguns momentos usou o recurso para treinar a escrita das 

sílabas, com auxílio da ficha das sílabas ou do alfabeto. A professora sequer olhava 

se a atividade tinha sido feita. Mas, conforme foi dito em tópicos anteriores, as 

correções das atividades se davam no próprio livro didático (onde eram também 

respondidas) ou no quadro, sempre para toda a turma e a professora costumava 

perguntar aos alunos que tinham mais dificuldade se estes haviam compreendido a 

atividade e reexplicava até o aluno afirmar ou demonstrar que havia compreendido - 

“Outra coisa que digo também, não entendeu? Levanta a mãozinha e: ‘professora não 

entendi’. Eu explico duas, quatro, dez, quantas vezes precisar. Ficar calado é pior não 

é?”.  

Já com a professora Betânia, o que vimos durante as aulas acompanhadas foi 

que seu objetivo maior era treinar a escrita dos alunos através da cópia das atividades 

de classe e de casa, tanto no uso do quadro quanto do caderno. Logo que escrevia 

uma atividade no quadro a professora explicava e corrigia oralmente (geralmente 

antecipando as respostas), depois solicitava que os alunos copiassem no caderno.  
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Na aula 2, por exemplo, as duas questões da atividade de classe estavam 

relacionadas com o texto que a professora vinha trabalhando na turma e pediam o 

seguinte: primeiro o aluno tinha que completar uma estrofe do texto e, depois, marcar 

um x na alternativa correta que se referia ao que os pombos fizeram, vejamos o 

trecho: 

 

Português 
x 
1º) Complete o verso: 
x 
__________ pombos correio. (Quinhentos pombos correio)         Essas frases estavam 
Vão os convites _________. (Vão os convites levar)                      escritas no cartaz ao  
S_____ dona _____________. (Senhora dona Araponga)              lado do quadro.  
x 
a)Nesse verso o que os pombos fizeram? 
(  ) Entregaram um bilhete 
(  ) Um convite (x) 
(  ) Um brinquedo 
[...] 
P - Nesses versos o que os pombos fizeram? Entregaram um bilhete, um convite ou um 
brinquedo? 
A- Um bilhete. 
A – Um convite. 
P – Vocês vão marcar correto de acordo com o verso né. Nesses versos, como os pombos 
fizeram? O que eles fizeram? 
A – Entregaram um convite. 
P – Entregaram um bilhete, um convite ou um brinquedo? Marque o x no correto. Pronto? 
Terminaram? 
A – Sim, sim.  
P – Agora, será que deu tempo dos pombos entregar esse convite num dia só? 
A – Não. 
A – Deu. 
P – Terminaram? Completaram? Marcaram o x no correto aqui? (coloca o dedo ao lado 
da alternativa correta) Quem já terminou deixa o caderno de lado, coloca o caderno do 

ladinho, aberto, que a professora Inês vai olhar. Peguem agora o caderno de matemática. 
Quem terminou não fecha o caderno que Inês vai olhar e pegue matemática. 
 
(trecho da Aula 2, 22/09/2015). 

 

Vimos que a resposta da primeira questão estava visível no cartaz afixado ao 

lado do quadro que continha o texto escrito pela professora e a resposta da segunda 

questão estava explícita no segundo verso da questão anterior. Não tinha muito que 

refletir apenas reproduzir o que já estava explicitado. Além disso, segundo a 

professora nos informou, esta atividade fazia parte de uma sequência didática iniciada 

a três dias anteriores as nossas observações, mas a mesma não deixou claro como 

vinha trabalhando a sequência, nem se trabalhou o gênero em questão (convite).  
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Conforme descrito em sua fala no final do trecho de aula acima colocado, a 

professora solicita que os alunos troquem de caderno e avisa que o caderno em que 

acabaram de copiar a atividade do quadro deverá ficar aberto sobre a banca porque a 

professora Inês fará as devidas correções. Essa foi uma prática recorrente que 

presenciamos em todas as aulas – a professora estagiária passava em cada banca, 

pegava o caderno e corrigia, se estive incorreta, ela pedia ao aluno que escrevesse a 

resposta correta (que ela mesma informava na hora). Diante dessa prática ficávamos 

nos perguntando de que modo os alunos refletiam sobre os erros cometidos se a 

resposta já lhes era apresentada?  

Também presenciamos momentos em que a professora aumentava a 

quantidade de questões das atividades a fim de que os alunos se acalmassem e se 

mantivessem em seus lugares enquanto copiavam do quadro para o caderno, 

confirmando a afirmação foucaultiana sobre o uso de tais dispositivos para controle e 

manutenção das relações de poder existentes entre professor e alunos. 

Com relação aos alunos não alfabéticos, a estagiária Inês foi quem escreveu a 

atividade no caderno desses alunos. Tal atitude nos causou estranheza, pois os 

alunos já deviam ter, no mínimo, autonomia para escreverem sozinhos (mesmo que 

como copistas). Talvez isso os deixasse “acomodados” e os mantivesse na mesma 

condição de alunos com dificuldades - “com deficiência cognitiva”, conforme as duas 

professoras assim afirmavam.  

As fichas de atividade foram usadas na turma da professora Ana em seis aulas. 

Nas aulas 2, 4 e 5, a professora entregou aos alunos fichas (folhas de papel A4 com 

linhas para a escrita do texto e retângulo para o desenho) para a produção de texto 

individual sobre o menino Maluquinho.  
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Figuras 1 e 2: Aluno durante produção de texto (Aula 2, 21/10/215) 

  

 

Na aula 3, a professora imprimiu da internet um texto falando sobre o animal 

marinho – polvo. Esse texto foi lido pelo aluno Leo (alfabético) durante o momento da 

Rádio Escola, já discutido anteriormente (o texto também foi lido pela estagiária Ester 

e em outros momentos da aula, pela turma toda).  

Na aula 8, a professora entregou fichas (folhas de caderno em branco) para os 

alunos produzirem texto sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti 

(também já discutimos essa produção dos alunos em tópicos anteriores).  

 

Figuras 3 e 4: Produções de textos de alunos (Aula 8, 09/12/2015) 

    

                

Por fim, na aula 9, a professora distribuiu aos alunos fichas de atividades 

xerocadas, frente e verso. De um lado os alunos tinham que escrever uma carta para 

o Papai Noel e do outro lado tinham que preencher uma cruzadinha, conforme 

modelo: 
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Figuras 5 e 6: Ficha de atividade – frente e verso (Aula 9, 10/12/2015) 

   

 

O uso de cartazes se limitou às cópias nos cadernos e desenhos relacionados 

à temática da dengue:  

 

Figura 7: Cartaz confeccionado por alunos alfabéticos (Aula 9, 10/12/2015) 
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Figura 8: Cartaz informativo para atividade de leitura (Aula 10, 11/12/2015) 

 

 

Além das fichas de atividade, a professora disponibilizava especificamente 

para os alunos não alfabéticos (Mila e Neto) e para o aluno alfabético não 

consolidado (F) as fichas das sílabas. Vimos os alunos usando este recurso em 

quatro aulas. Sendo que em duas delas os alunos as utilizaram durante atividade de 

produção de texto individual.  

Na aula 5, por exemplo, a professora entregou as fichas aos alunos, seguidos 

de livros para que cada um treinasse a leitura individualmente. Depois de um tempo, 

enquanto os demais alunos copiavam atividade do livro didático de história em seus 

cadernos (e respondiam), a professora chamava os alunos que estavam treinando 

individualmente para “tomar a leitura”, conforme mostra o trecho a seguir: 

 

A professora vai passando o lápis embaixo da palavra, indicando as sílabas para o 

aluno ler: 

 

Neto (NALF) – Sa. (cha) 
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P – Olha aqui vê (mostra na ficha).  
 

 
 
P - Ch é um dígrafo com som de xis, cha-che-chi-cho. Como é que tem aqui? 
Neto (NALF) – Cha-ma-da be-li-nha. (chamada Belinha) 
P – Nha. Muito bem. (para e chama atenção de um aluno) 
Neto (NALF) – E-la co-tu-ma-va e ada. (ela costumava andar) 
P – Que som é esse? 
Neto (NALF) – Vem vê aqui, esse som aqui (aponta na ficha e lê para o aluno) an-en-in-
on. 
Neto (NALF) – A-an. (an) 
P – A ou an? 
Neto (NALF) – An-o. 
P – Dava. Qual é a palavra? 
Neto (NALF) – An-do. (andar) 
P – Andar.  
[...] 
A professora chama a aluna Mila (NALF) para tomar a leitura. 
P – [...] Leia Mila, vamos lá. Comece a ler aí que você tá desde manhã lendo. A palavra, 
leia aí. (a aluna põe a mão na boca e nada fala) Cadê sua ficha Mila? Vou conversar com 
sua mãe viu? Você só quer tá brincando, olhe aqui sua ficha Mila, diga que palavra é essa? 

  
[...] 
Mila (NALF) – V de vela. Va-ve-vi-vo. Vo. (é possível ver que a aluna reconhece e acerta 
nas tentativas de juntar as sílabas para ler a palavra VOCÊ, mas a mesma demonstra 
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uma dispersão, pois logo que lê um padrão silábico, esquece a ficha e se volta 
facilmente pra prestar atenção a qualquer outra coisa, dela mesma ou dos colegas). 
[...]  
Mila (NALF) – Va-ve-vi-vo. Vo. La-le-li-lo. Lo. (você) 
P – Aí é lo é? Que letra é essa Mila? 
Mila (NALF) – (vvvv). 
P – /V/, como é o som do /v/? Va-ve-vi-vo-vu. Que pedaço é esse Mila?  
Mila (NALF) – Vo, ce, voce, voce. (você) 
P – Palmas! Olha minha gente Mila leu a palavra VOCÊ, palma pra ela! 
 
(trecho da Aula 5, 28/10/2015). 

   

A professora, apesar de usar o método com sílabas, também trabalhava os 

sons dos fonemas e dígrafos. Ao mesmo tempo em que os alunos alfabéticos 

realizavam uma atividade autonomamente, ela desenvolvia a leitura com os alunos 

em níveis diferenciados. Assim, contemplava a heterogeneidade quanto aos níveis de 

apropriação do SEA. 

Na turma da professora Betânia as fichas de atividade e de texto atenderam 

melhor a questão da heterogeneidade da turma, principalmente porque a professora 

diversificava de acordo com os níveis de aprendizagem dos alunos. Para alunos 

alfabéticos as atividades das fichas eram relacionadas às operações matemáticas 

(adição e subtração), ditado de imagem, substituir desenho por palavras, nas frases 

(estas últimas, atividades de reflexão fonológica e correspondência som-grafia, uma 

vez que os alunos tinham que pensar na palavra associada ao desenho para então 

representá-la):  

 

Figuras 9, 10, 11 e 12: Fichas de atividades diversificadas para alunos alfabéticos: 
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Para os alunos não alfabéticos a professora passava atividades de pintura ou 

então, a professora Inês copiava no caderno deles, a atividade.  

 

Figura 13: Ficha de atividade para alunos não alfabéticos: 

 

 

A diversificação era um fator em favor de contemplar a todos os alunos, mas 

numa rápida análise das atividades em si, vimos que eram pouco desafiadoras e até 

muito infantis para o nível em que os alunos se encontravam. Desse modo, embora 

tenha havido uma atenção à heterogeneidade, as ações da professora não auxiliavam 

as crianças não alfabéticas a avançarem quanto ao nível de escrita. Embora 

houvesse na turma alunos não alfabéticos e alfabéticos não consolidados (pouco 

mais de um terço, o que correspondia a 10 alunos num total de 26), não havia um 

tratamento mais consistente desse eixo de ensino. 

Com relação aos livros didáticos vimos que a professora Ana fez uso deste 

material em seis aulas, sendo que o de Matemática foi o mais usado (quatro aulas), e 

os de Geografia e História foram usados em duas aulas, cada um. Nas primeiras 

visitas à escola, a professora apresentou os cinco livros didáticos que a direção havia 

distribuído no começo do ano letivo para sua turma. Mas nas observações não houve 

uso dos livros de Língua Portuguesa e de Ciências. No entanto, ao usar os livros de 
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História e Geografia, a professora trabalhava Língua Portuguesa ao propor que os 

alunos fizessem a leitura e compreensão do texto, por exemplo. 

A seguir, é possível entender como tal tipo de estratégia acontecia, por meio do 

exemplo dos três livros que a professora usou durante as observações de aula, com 

uma breve descrição de suas composições: 

 

Livros utilizados  Síntese das obras 

Ápis Alfabetização Matemática – 2º ano, 
2014, Ática. 
Autor: Luiz Roberto Dante. 

 

Livro composto de 10 capítulos e 304 páginas. 
Os capítulos iniciam com breve apresentação 
dos conteúdos, seguidos de atividades e seções: 
Desafio; Bate-papo; Você sabia que...; Vamos 
Ler?; Você vai gostar!; e Brincando também se 
aprende.  
Ao final de cada capítulo tem as seções: Vamos 
ver de novo?; e O que estudamos. Encerram os 
volumes, as seções: Mensagem de fim de ano; 
Você terminou o livro! Seguida do Glossário e da 
Bibliografia.  
Há ainda um capítulo especial: Matemática e 
animais, com encarte de materiais para serem 
recortados.  

Ápis História – 2º ano, 2013, Ática. 
Autores: Dora Martins D. Silva, José 
William Vesentini e Marlene Pécora. 

 

Livro composto de 6 capítulos e 120 páginas. O 
eixo temático desta obra é: História local e do 
cotidiano. 
Os capítulos constituem-se de blocos de 
atividades com títulos específicos, nos quais se 
compõem registros textuais com textos 
informativos; poesia; documentos; relatos; 
pinturas; fotografias; ilustrações; mapas, 
podendo as questões ser trabalhadas em grupo, 
em dupla ou individualmente. 
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Ápis Geografia – 2º ano, 2013, Ática. 
Autores: Dora Martins D. Silva, José 
William Vesentini e Marlene Pécora. 

 

Livro composto de 5 capítulos e 112 páginas. Os 
capítulos são constituídos das seguintes seções 
e cadernos especiais: Bloco de Atividades; 
Glossário; Referências Bibliográficas; seção 
Bate-papo; Rosa dos Rumos; O que estudamos; 
Sugestões de leitura; e um caderno especial de 
atividades - Almanaque Geográfico.  

 

Os livros didáticos usados em sala fazem parte do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD19), triênio 2013, 2014 e 2015. Geralmente a professora usava estes 

livros didáticos para fazer as correções das atividades (e também para que 

respondessem em sala) ou para trabalhar conteúdos matemáticos. Mais que isso, a 

professora usava esse recurso como mote para desenvolver competências e 

habilidades de leitura e compreensão leitora, escrita e apropriação do SEA.  

Este recurso era usado em conjunto com o quadro, porque após ler o 

enunciado do livro a professora escrevia as explicações para a resolução das 

questões no quadro, como podemos ver no trecho a seguir, durante correção de 

atividade no livro didático de matemática: 

 

P - Então aqui. Vamos ver aqui, ele diz, ele diz o que? Que a gente tem que levar o gatinho 
pra tomar leite, mas a gente vai pulando de cada número pra sua metade. Tá certo. Então, 
veja bem, deixa eu ver só o 1º número aí. Eu tenho o número 8 (escreve no quadro), que 

número é esse gente? 
T – 8. 
P – Vamos contar. (começa a desenhar as bolinhas e conta junto com a turma - 

) Uma... 
T – Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 
P – Oito. Vamos dividir aqui 8 no meio certo. Então, essa metade aqui e essa outra metade 

aqui (   ). Eu dividi ao meio e ficou quanto minha gente? 
T – 4. 
P – 4. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4 (faz a representação – 8 ÷ 2 = 4). Então se 

começa de 8, qual é o próximo número que eu vou? “Leve o gatinho até o prato de leite 
pulando de cada número para sua metade.” A partida começou em 64 não foi? Que número 
é esse aí? Começou aqui ó, tá aqui, sessenta e... quatro. No quadradinho aí não tem 

                                                             
19

 Este Programa distribui coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica. É executado 
em ciclos de três anos alternados. O MEC publica resenha das coleções aprovadas e as escolas 
escolhem de acordo com o seu projeto político pedagógico.  
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escrito partida? 
A – Tem. [...] 
 
(trecho da Aula 6, 29/10/2015) 

 

A professora continua a atividade sempre desenhando no quadro para facilitar 

a compreensão dos alunos, pois as questões do livro eram problemas envolvendo as 

quatro operações. Como foi afirmado anteriormente, esses recursos não eram usados 

à toa. A professora tinha uma sistemática voltada para as representações e 

interpretações das questões, de forma simplificada, numa linguagem acessível para 

os alunos e considerando os níveis, mesmo não propondo atividades diferenciadas 

para os não alfabéticos. 

Outro recurso utilizado em seis aulas foram os livros de literatura cujas histórias 

foram lidas para a turma pela professora ou pela estagiária Ester. Em três aulas foram 

lidas histórias de livros do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE20) – 

literatura. Os livros cujas histórias foram lidas integralmente na sala de aula pela 

professora seguem identificados abaixo, seguidos de breve síntese e trechos curtos 

de como foram utilizados nas aulas: 

 

Livros utilizados  Síntese descritiva do uso 

Fábulas de Esopo, Fúlvio Testa 
(organização e ilustração), editora 
WMF Martins Fontes, 48páginas. 

 

Aula 1 (20/10/2015): 
A professora fez a leitura da história da fábula 
“Um homem, seu filho e o burro”. Depois 
conversou sobre a moral da história. 
 
P – Ei, presta atenção, eu vou lê [...] olhe, essa 
fábula ela teve o que? Uma lição, ela tem uma 
moral no fim não é? Ela tem alguma coisa, vamos 
lê de novo, vamos vê. “Um homem ia com o filho 
levar o burro para vender no mercado. O que você 
tem na cabeça para levar o burro estrada a fora 
sem nada no lombo, enquanto você se cansa? 
Disse um homem que passou por ele. Ouvindo 
aquilo o homem montou o filho no burro e os 3 
continuaram seu caminho”. Então quando o 1º 

apareceu o homem fez o que? Ia levar o que? 
J – O burro. 
P – Pra o que? Para vender no mer... 
T – ... cado. 
P – Mas como é que ele ia levando o burro? 
J – Sentado nele. 

                                                             
20

 Este Programa distribui as escolas públicas nas três redes de ensino do país (federal, estadual e 
municipal) e mais o Distrito Federal, obras literárias e demais materiais de apoio à prática da 
educação básica.   
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[...] Após ler toda a fábula a professora fala 
sobre a moral da história. 
P - Então ela coloca isso aqui, vejam, um homem 
ele fez, 3 coisas ele fez ele foi cri-ti-ca-do. Então 
aqui... Qual foi a lição que vocês tiraram daqui 
dessa fábula? 
Juca (ALF) – E que a gente não deve dá muito 
ouvidos aos outros. 
P – Que a gente não deve tá escutando uma crítica 
que ela é destru-tiva. Quando é construtiva a gente 
escuta não é? Mas quando é uma coisa pra botar a 
gente pra baixo, que é pra tirar o sentido da gente, 
a gente não deve escutar. O homem no fim, ele fez 
o que? Jogou o burro no rio, se irritou, pegou o 
menino e foi pra casa, porque ele disse o que? 
Tudo que eu faço o pessoal critica, não é? A gente 
quer fazer uma coisa... A crítica ela é construtiva tá 
certo, mas pra destruir, pra botar a pessoa pra 
baixo, não. 

Quanto tempo o tempo tem?, Socorro 
Miranda, ilustrado por Elaine Bonfim, 
editora Bagaço, 20 páginas. 
 

 

Aula 2 (21/10/2015): 
A professora lê a história do livro e faz pausas 
fazendo perguntas de localização de 
informação e antecipação, também 
contextualizando com situações do dia a dia 
dos alunos.  
 
P - Então vejam, ele começou o livro falando de 
que? 
Leo (ALF) – Do tempo. 
P – Do tempo. Para vocês o que é tempo? 
Juca (ALF) – As horas. 
G – O tempo? 
P – É. 
G – O minuto. 
P – O minuto, as horas... Olha, quando o avô diz 
assim, veja, ele diz pro menino, ele diz assim, 
cadê? Ele pergunta ao menino: “Você acha 
importante o tempo?” Aí o menino disse: “Acho sim 
e quero saber quanto tempo o tempo tem?” Aí ó, 
quando o avô fala assim, vê: “Para mim, diz o avô, 
o tempo parece estar acabando, mas para você 
está começando”. Ele quis dizer o que com isso? 
Juca (ALF) – Porque ele vai morrer e o filho tá 
crescendo. 
A professora continua a leitura de toda a 
história e, após perguntar se gostaram ou não 
da mesma, permite que os alunos reinventem 
outro final.  

O cavalinho azul, de Maria Clara 
Machado, ilustrado por Marie Louise 
Nery, editora Cia das Letrinhas, 48 
páginas (PNBE – 2012). 
 

Aula 4 (27/10/2015): 
A professora lê a história do livro e também faz 
perguntas antes, durante e depois da leitura. 
 
A – O cavalinho azul. 
P – Como é?  
A – Cavalinho Azul. 
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P – O título da historinha é “Cavalinho Azul”. Eh, 
essa historinha “cavalinho azul” quem é a autora, 
quem tá vendo aí? 
J – Maria Clara Machado. 
P – Maria Clara Machado é o nome da autora. E 
da ilustradora, quem tá vendo? E da ilustradora 
quem tá vendo? Ilustradora aqui ó. Ilustração de 
Marie Louise Nery é um nome francês né? Louise 
Nery. Quem é que faz a ilustração é quem minha 
gente? 
A – É quem desenha. 
P – É quem faz as gravuras, os desenhos né, do 
livro. E o autor faz o que? 
T – Escreve. 
P – Ele escreve a historinha não é? Muito bem, 
então vamos começar. [...] Após ler toda a 
história a professora pergunta: 
P - Gostaram da história? 
T – Sim. 
P – Depois nós vamos fazer a interpretação da 
história viu? Eu quero conversar com vocês agora, 
senta. 

Cartilha - Brincar, estudar, viver... 
Trabalhar só quando crescer. Projeto 
Ministério Público do Trabalho na 
escola (MPT), COORDINFÂNCIA – 
Coordenadoria Nacional de Combate 
à Exploração do Trabalho da Criança 
e do Adolescente, 33 páginas, 2014. 
 

 
 
 
 
 
“Meu aniversário sumiu?”, Isabelle D. 
C. Leite, editora Bagaço, 36 páginas. 
  

Aula 5 (28/10/2015): 
Primeiro os alunos fizeram a leitura silenciosa e 
depois coletiva. Após a leitura e conversa sobre o 
tema, a professora pede para os alunos copiarem 
e trechos do livro no caderno. 
 
P – Olha, Leo quer sentar! Passe pro caderno 
agora, deixa eu vê aqui a página. Esse livro tá 
falando de que minha gente? Do Estatuto da 
Criança e do Adolescente não é? 
A – É. 
P – Ele diz que criança tem que brincar, tem que 
estudar, viver, trabalhar só depois quando crescer. 
Quem trabalha é adulto. Tem que abandonar o 
estudo pra trabalhar? 
A – Não. 
P – Vamos passar para o caderno ei, eu quero o 2º 
ano, quem não tiver com o livro senta pertinho do 
colega, escutou Beto, bora lê comigo do começo 
do livro, página 2. Página 2 vamos lê? Como é 
gostoso ser criança. 
 
 
Esse outro livro (Meu aniversário sumiu?) foi 
usado para “tomar a leitura” dos alunos F 
(alfabético não consolidado) e Neto (não 
alfabético). 
 
Leitura de F: 
F – No fi da tar-de. (No fim da tarde) 
P – No fim da tarde. 
F – To-te. (tem) 
P – Tem. 
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F – Na-no. 
P – Tem d aí é? Como é esse som aqui? 
F – Que letra é essa? Essa letra aqui é n é?  
P – Não, que letra é essa? Cadê sua ficha? Vá 
pegar sua ficha vá. Vá procurar essa letrinha, traga 
a ficha e o caderno. 
Leitura de Neto: 
Neto (NALF) – E-ra. (Era) 

P – Era.  
Neto (NALF) – Vo-ve. (vez) 
P – Uma vez. 
Neto (NALF) – No. Me-nino. (menina) 

P – Como é esse som aqui? 
Neto (NALF) – Sa. (cha) 
P – Olha aqui vê (mostra na ficha ao aluno).  

Pipa vai colorir o céu, Elita Ferreira, 
editora Bagaço, 28 páginas. 
 

 
 
Ursinho Pooh – O grande livro das 
primeiras palavras, Kathleen W. 
Zoehfeld, editora Disney, 40 páginas. 
 

 

Aula 6 (29/10/2015): 
 
Esse primeiro livro foi entregue ao aluno F 
(alfabético não consolidado) para ele treinar a 
leitura individual e silenciosa. O texto estava 
escrito em letras garrafais (esse foi o critério de 
escolha usado pela professora). 
 
 
 
 
 
 
 
Este segundo livro foi entregue a aluna Mila 
(não alfabética) para treinar a leitura individual 
e silenciosa. (o exemplar entregue à aluna só 
tinha 8 páginas). 
 
 
 
 
 
OBS: A professora não “tomou a leitura” dos 
alunos neste dia. 

Armazém de textos: leitura e 
interpretação, Maria Luisa Aroeira e 
Maria Inês Bizzoto, editora Fapi, 
Volume 1, 150 páginas. Este volume 
contém textos humorísticos e 
literários. 
 

Aula 7 (03/11/2015): 
A estagiária Ester faz a leitura do texto 
“Cachinhos de ouro”, depois a professora 
retoma, fazendo perguntas e escrevendo no 
quadro uma atividade de compreensão do 
texto. 
 
Ester – [...] “Enquanto a família passeava apareceu 
uma menina muito loura e bonita chamada 
cachinhos de...”. 
T - ...ouro. 
Ester – “Ela morava do outro lado da floresta e se 
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perdeu nela”. Onde foi que ela se perdeu? 
T – Na floresta. 
[...] 
P – Família de ursos. Quem era, quem fazia parte 
da família? 
A – Papai urso, a mamãe urso e bebê urso. 
[...] 
P – (a professora escreve uma atividade no 
quadro) Vamos recordar a história contada na sala 
de aula. Prestem atenção viu, nome de pessoa 
letra maiúscula, começo de frase, a gente vem 
estudando muito isso. 

 

Conforme pode ser interpretado na leitura dos trechos descritos, os livros de 

literatura foram usados nas atividades de leitura realizadas pela professora e 

compreensão oral e escrita sobre a história lida. Na aula 5, após a leitura da cartilha 

do MPT a professora solicitou como atividade a cópia de dois parágrafos da cartilha, e 

usou outro livro para treinar a leitura de dois alunos em níveis diferentes de 

apropriação da escrita. A discussão sobre como a leitura desses alunos foi realizada 

será feita quando forem apresentadas as reflexões sobre as fichas das sílabas. Na 

aula 6 os livros foram entregues para alunos de níveis de escritas diferentes treinarem 

a leitura individualmente, mas neste dia a professora não “tomou a leitura” destes 

alunos.  

O uso de diversos livros, literários (como o que predominou nas aulas desta 

professora) ou de outras esferas, bem como de outros materiais didáticos, tem como 

principal finalidade auxiliar nas aprendizagens dos alunos. E a escolha do tipo de obra 

precisa estar de acordo com os objetivos de aprendizagem que se quer alcançar.  No 

que diz respeito ao uso do livro literário (ou não), a professora Ana parecia focar mais 

na localização de informações e na fluência da leitura, investindo pouco nas relações 

de intertextualidade entre os textos e na elaboração de inferências.  

No caso da professora Betânia, esta não fez uso de livro didático na turma, 

então, vejamos no quadro a seguir quais outros livros foram utilizados. 

 

Livros utilizados  Síntese descritiva do uso 

Festival da primavera – 
aventuras do Araquã, João de 
Barros – Braguinha, Ilustrado 
por Tatiana Paiva, editora 
Rocco, PNLD 2013, 2014, 2015 
– Obras complementares. 
 

Aula 3 (23/09/2015): 
A professora mostra a capa do livro e conta a 
história, ela não lê, apenas mostra a ilustração e 
explica com suas palavras. 

P – Quem escreveu o livro foi... Braguinha. Conhecido 
por João de Barros, o nome dele era João de Barros, 
conhecido por Braguinha. A ilustração do livro foi Tatiana 
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Paiva. G. você me ouviu? Quem fez a ilustração foi 
quem fez os de... 
A - ...senhos. 
P – Ilustrou o livro. Logo aqui vocês vê o que, uma... 
A – Árvore. 
P – Árvore e do lado aqui tem Festival da primavera – 
aventuras do Araquã. A parte do cartaz é a 1ª... Vamos 
somente fazer uma interpretação rápida do livro, olhem 
para o livro. Prestem atenção no livro. “No festival da 
primavera 500 pombo correio foram os convite 
entregar...”, só que nessa correria de 3 dias de festa eles 
esqueceram de quem? 
A – Do Araquã. 
P – E ele ficou triste, com raiva... 
A – Com raiva. 
A – Com raiva. 
P – E ele na hora que começou a festa ele se 
escondeu... num coqueiro muito alto né. 
A – É. 
P – O papagaio o quê aqui? 
A – O papagaio real. 
P – O papagaio real foi o quê? 
A – Locutor. 
P – O locutor. Então aqui o Araquã tava escondido lá no 
coqueiro, aqui ele via tudo que tava acontecendo na 
festa, aí chegou o caçador e ele sabia que o caçador 
vinha para acabar a festa. Eu perdi a parte do caçador, 
eu perdi, ah, é essa aqui. A parte do caçador, ô G. você 

perdeu bastante aula, sente. A parte do caçador é essa 
aqui, quando o caçador apareceu o Araquã se assustou 
e começou a cantar bem alto, dando aviso para os 
outros pássaros e o caçador se assustou. E o suspense 
que eu fiz, será que o Araquã conseguiu que o caçador 
fosse embora da floresta? 
A – Sim. 
P – Sim? 
A – Não. 
P – Ele convidou todos os outros aqui não foi? Para 
acabar com a festa, mas será que ele acabou com a 
festa da primavera? 
A – Não. 
P – E aqui o papagaio real também era o organizador da 
festa ficou muito atento e viu o Araquã. Aí ele gritou: 
“viva o Araquã que chegou pra nos salvar. Salve! Salve 
o grande herói! Vamos todos festejar”. Aí colocaram uma 
coroinha na cabeça do... 
T – Araquã. 
P – Araquã. E o papagaio real se aproximou dele. Então 
ele conseguiu salvar toda a passarada da festa não foi? 
A – Foi. 

Coleção Animais de Estimação: 
Gatinho  
 

Aula 5 (25/09/2015): 

A professora lê a história “As travessuras do gatinho 
Tico”. 
P - Hoje nós vamos ver outra historinha bem pequena e 
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é deste livrinho. O que é que vocês tão vendo aqui?  
A – Um gato e uma borboleta. 
P – Um gato. 
T – E uma borboleta. 
P – O gato e uma borboleta. O gatinho tá brincando com 
a borboleta? 
T – Sim. 
P – Só depois do intervalo, se comportem. Aí aqui tem a 
palavra gatinho, animais de estima... (a professora 
mostra a capa do livro). 
T - ...ção. 
P – Quando o animal é de estimação é aquele animal 
que nós podemos criar dentro da, de casa. Mas não 
podemos deixar ele dormir na nossa cama, nem deitar 
no sofá, tem que ter um cantinho para o gatinho, não 
tem? 
T – Sim. 
P - Aí aqui tem logo no título tem: “As travessuras do 
gatinho Tico”. 
A – Tico, tico-tico. 
P – Pra escutar a história deste gatinho precisam que 
prestem atenção porque vai ter a interpretação 
oralmente e eu vou perguntar individualmente também. 

 

Com relação ao primeiro livro, o trecho descrito revela que a professora não fez 

a leitura e sim a contação da história, ela mostra as ilustrações e interpreta as cenas 

para os alunos. No segundo trecho, a professora fez a leitura da história do livro 

fazendo pausas para perguntas de compreensão do texto, ao mesmo tempo 

aproveitou para rever a temática dos animais de estimação. Além desses livros acima 

ilustrados, a professora disponibilizava em uma das mesas da sala, vários livros do 

PNLD – Obras complementares para os alunos escolherem e fazerem leitura 

silenciosa, apenas como momento de fruição, sem que tivessem que realizar alguma 

atividade sobre as histórias lidas.  

Mesmo reconhecendo a importância da leitura silenciosa com o propósito de 

“desenvolverem autonomia e agilidade na leitura”, (CABRAL; PESSOA, 2012) ou 

mesmo “como ato de fruição” (LEITE; MORAIS, 2012) não podemos afirmar que os 

alunos estavam evoluindo em suas aprendizagens, porque conforme dissemos 

anteriormente nada era feito, a professora sequer escolhia um ou dois alunos para 

que lessem em voz alta e assim ela pudesse fazer as intervenções necessárias. Ou 

então, não separava o grupo com dificuldade para desenvolver uma leitura 

diferenciada enquanto os demais apenas se divertiriam em leitura livre. Sabemos que 

não basta ter o recurso disponível, planejar e executar o uso de modo que algumas 

habilidades possam ser desenvolvidas é o que efetivamente alfabetiza os alunos.  
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Ainda em relação à turma da professora Ana e apesar da baixa frequência, o 

uso do dicionário de Língua Portuguesa (aulas 6 e 7) e do jornal impresso (aula 3) 

foram importantes, devido à grande participação da turma. 

Na aula 3, a professora apresentou algumas reportagens em jornais que ela 

levou para a sala de aula, buscando verificar os conhecimentos dos alunos sobre 

questões ligadas ao gênero. 

 

P – [...] Ó, nós vamos trabalhar hoje esse gênero (aponta para o nome escrito no 
quadro), qual é o gênero gente? 

T – Reportagem. 
P – Quem sabe o que é uma reportagem? 
A – É o que o repórte filma (foi assim que o aluno falou). 
P – São notícias que podem sair pelos meios de comunicação não é. Quais são os meios 
de comunicação que a gente tem acesso, qual é? 
A – Jornal. 
P – Jornal. 
Beto (ALF-NC) – Televisão. 

F – E telefone! 
Mila (NALF) – Computador. Tablet. 
A – Celular. 
Juca (ALF) – Notebook. 

C – Câmera. 
P – Olha, rádio é um meio de comunicação o rádio? 
A – É. 
T – É. 
P – A gente não vê, mas a gente es-cuta. Esse aqui, que meio de comunicação é esse? É 
um jor... 
T - ... nal. 
P – O jornal veja bem, a televisão ela usa o que? A comunicação pra gente o que? 
Leo (ALF) – Pra gente vê. 
P – Pra gente vê e es... 
T - ... cutar. 
P – O jornal, como é a comunicação? É através de que? 
Juca (ALF) – Lê. 
P – Da es... 
T - ...crita. 
P – Da escrita. Ele usa aqui ó, as notícias tá vendo? Tem essas letras maiores que é pra dá 
destaque não é? Logo na frente, dá logo destaque aqui ó. Qual é o destaque desse jornal, 
vamos lê aqui: TCU... 
 
(trecho da Aula 3, 22/10/2015). 

 

A professora chamou alguns alunos alfabéticos e alfabéticos não consolidados 

para que lessem algumas manchetes no jornal que ela trouxe e após esse momento 

ela abriu o jornal e mostrou que dentro do mesmo é que encontramos a reportagem 

inteira, com detalhes dos fatos ocorridos “Olha tá vendo? Aqueles títulos que a gente 

leu tá aqui a reportagem ó, ‘Polícia Federal vai desocupar reitoria’, ó aqui a 
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reportagem todinha”. Além disso, vimos que os não alfabéticos participaram, como foi 

o caso da aluna Mila (não alfabética), que demonstrou compreender o que são meios 

de comunicação, uma vez que oralmente deu exemplo de dois, que foram o 

computador e o tablet.  

Continuando a atividade, a professora levou os alunos para a biblioteca, os 

dividiu em grupos e entregou jornais para cada grupo solicitando que escolhessem 

uma reportagem, lessem entre si e depois lessem em voz alta para os colegas – cada 

um lendo um trecho.    

 

P - Escolham uma reportagem. [...] Olha, não precisa escrever. Vocês escutaram o que eu 
disse? É pra escrever? 
T – Não. 
P – Aqui, pega uma reportagem, circula essa reportagem com o lápis e vem lê aqui na 
frente. Essa equipe já achou a reportagem, pronto. Já está pronta, leia antes e depois vão 
lê ali na frente. 
 
(trecho da Aula 3, 22/10/2015). 

 

  O que ocorreu nessa aula foi que, num primeiro momento a professora iniciou 

perguntando aos alunos sobre o que era reportagem e os tipos de comunicação, mas 

não proporcionou aos alunos uma reflexão, ainda que mais simplificada, sobre as 

características do gênero reportagem, nem sobre as finalidades do suporte (no caso o 

jornal): destinatários, conteúdos, divisão dos cadernos (ALBUQUERQUE e LEAL, 

2010). No entanto, os eixos de leitura e de oralidade foram contemplados na medida 

em que além de manusear os jornais os alunos discutiram sobre os conteúdos das 

reportagens que estavam explicitados e emitiram suas opiniões, conforme evidencia o 

trecho a seguir: 

 

Leo (ALF) – “50% da população acha que bandido tem que morrer”. 
P – Poxa! Essa é forte não é? 
A – É. 
P – “50% da população diz que bandido tem que morrer”. 
Juca (ALF) – Eu também penso, 51 agora. 
P - Meu Deus, que violência! 
Leo (ALF) – É tem que ser morto mesmo. 
P – Não, mas às vezes, ninguém sabe. A gente não vai entrar no mérito da questão, mas a 
violência não pode gerar violência que é pior. O bandido ele pode se recuperar, errou, mas 
depois se arrepende. 
Fe – Eu vou pegar uma bazuca e... 
 
(trecho da Aula 3, 22/10/2015). 
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Já durante atividade realizada com dicionários de língua portuguesa, na aula 6, 

por exemplo, a professora de início fez uma breve revisão sobre palavras sinônimas 

para em seguida apresentar o suporte aos alunos. 

 

P – A gente vai achar o significado. Se eu digo assim, presta atenção. Olha, seu eu digo 
assim (escreve no quadro uma frase – A casa é bonita). Leiam pra mim essa frase. 
T – A casa é ... 
Leo (ALF) – A casa é nossa. 

T – A casa é bonita. 
P – Qual foi o nome que eu (faz o gesto de uma linha horizontal). 
A – Bonita. 
A – A casa. 
P – Eu assinalei aqui o nome bonita. Se eu for substituir esse nome bonita por outro que 
tenha o mesmo significado M, qual seria? 
A – Linda. 
P – Então poderia ficar: A casa... 
A – É bonito. 
A – Linda. 
P – A casa é linda. Linda tem o mesmo significado de bonita? 
A – Não. 
A – Sim. 
P – Tem sim ou não? 
T – Sim. 
P – Sim. Então essas palavras são o que? São sinônimos.  
 

(trecho da Aula 6, 29/10/2015). 

 

Após rever com a turma os sinônimos das palavras, a professora questionou os 

alunos sobre a ordem de algumas letras do alfabeto, pedindo para que lessem depois. 

Assim, a professora deixou os alunos folhearem as páginas dos dicionários, 

explicando que são muitas palavras nele contidas e que uma só palavra pode 

apresentar mais de um significado, até finalmente orientá-los sobre como procurar as 

palavras, conforme trecho a seguir: 
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P - Então, as palavras, continuando, as palavras elas podem ter vários significados tá 
certo? Uma palavrinha só ela pode ter: 1, 2, 3 até 4 ou mais significados. Às vezes 
significados que a gente nunca nem ouviu falar – que palavra estranha! Quando a gente vai 
ver o significado é uma coisa bem comum, tá certo? Então a gente vai hoje trabalhar com o 
dicionário.  
A professora mostra a capa de 1 dicionário pra turma e em seguida escreve no 
quadro a palavra AJUDANTE e começa a explicar como procurar a palavra. 
P - Agora veja, o 1º passo é o que? O 1º é abrir o dicionário na letra /a/. Não abre agora! A 
gente vai trabalhar 1º pra poder procurar. Aí a gente ó, abriu na letra /a/ não foi? (mostra 
pra turma a página da letra /a/ aberta) Só que a letra /a/ ela tem muitas palavras, não é? 
Como é que eu vou achar ela agora? Aí eu vou pra 2ª letra. Qual é a 2ª letra? 
T – J. 
P - Ela não começa com /a/? Qual é a 2ª? 
A – J. 
P – J. Então pra adiantar o meu trabalho eu vou pra’qui e vou procurar na letra /a/. Aqui em 
cima, não tem assim Ab (se referindo à aba superior do dicionário), eu vou, vou procurar 

Ab? Não, eu vou procurar a 2ª letra /j/, eu vou procurar /aj/. Então eu vou passando, aí vem 
/ac/ ...  

A professora segue assim até encontrar a palavra e os alunos lerem e ditarem o 
significado para a professora escrever no quadro. 

 

Durante a realização dessa atividade, a professora trabalhou conteúdos 

diversos (sinônimo, leitura do alfabeto e ordem das letras no alfabeto) para poder, 

finalmente, apresentar o dicionário e explicar como os alunos encontrariam o 

significado das palavras ali contidas. Não houve apresentação ou discussão entre 

professora e alunos sobre as situações de uso desse suporte e do próprio gênero 

nele contido (verbete), nem mesmo de certas “demandas lexicais como: as diferentes 

acepções de uma palavra e suas definições; grafia correta, classificação gramatical; 

origem; etc.” (RANGEL e BAGNO, 2006). Com relação ao tratamento da 

heterogeneidade, a professora formou agrupamentos para a realização dessa 

atividade e sobre isso discutiremos no próximo capítulo. 

A professora Betânia não fez uso de dicionário ou jornal, mas os cartazes com 

textos escritos foram também utilizados para as atividades de leitura coletiva e as 

leituras realizadas pela professora. Nas aulas 2 e 3 foi usado o cartaz com o texto 

retirado de um livro cujo tema foi a primavera.  

 

P - Leiam o cartaz. 
T – “Quando chega a primavera a passarada...” 
Depois de algumas linhas, somente uma aluna continua a leitura até o final. 
P – Se a festa começa em 20 de setembro hoje já é 23 né? Olhe, eu só ouvi a voz de Ana, 
então Ana agora vai ficar caladinha pra os outros ler. Eu vi nesse meio aqui uns 4 menino 
conversando (aponta para um grupo de alunos). 
 
(trecho da Aula 3, 23/09/2015). 
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Na aula 5 a professora trouxe para a sala de aula, dois cartazes contendo as 

versões da música infantil “Atirei o pau no gato” e “Não atire o pau no gato”. Primeiro 

todos cantaram as músicas, uma após a outra e depois a professora fez 

questionamentos para verificar a compreensão da turma quanto ao tema da música, 

como mostra o trecho a seguir: 

 

T e P – “Não atire o pau no gato, to/ Mas o gato, to/ Não morreu, rreu, rreu/ Dona Chica, ca/ 
Admirou-se, se/ Do berro, do berro que o gato fez/ Miau!”.  
P – Quando atirou o pau no gato... 
A – O gato morreu. 
P - O gatinho sentiu dor. 
A – Mas não morreu. 
P – E deu um mi... au, não foi? 
A – Foi. 
P – Tá certo ali aquela música? 
T – Tá. 
P – Devemos atirar o pau no gato? 
A – Não. 
P – Tá dizendo ali: “Atirei o pau no gato”. 
P – Agora vejam o outro. 
T – “Não atire o pau no gato, to/ Porque isso, sso/ Não se faz, faz, faz/ O gatinho, nho/ É 
nosso amigo, go/ Não devemos, maltratar os animais/ Miau!”. 
Uma aluna diz “Jamais!” e o colega questiona: Jamais? 
P – Vamos ver. 
A – Tem outro. 
P – É diferente um do outro? 
A – Não. 
P – Esse aqui tá mandando bater no gato. Vamos fazer ele em leitura agora. “Atirei”. 
 
(trecho da Aula 5, 25/09/2015). 

 

A professora aproveitou os textos das músicas nos dois cartazes para verificar 

se os alunos percebiam as diferenças entre um e outro texto. Também para incentivar 

a escrita de um novo final (uma aluna foi até o quadro e escreveu a palavra jamais 

antes da frase “Não devemos maltratar os animais”) e como parte da atividade de 

classe. Assim, esse recurso foi bastante explorado no eixo da leitura e oralidade e por 

possibilitar que os alunos não alfabéticos visualizassem a escrita das palavras. 

Como vimos defendendo em nossa pesquisa, reconhecer que há 

heterogeneidades nas turmas é um primeiro passo, mas deve ser considerado 

também como abordar os conteúdos de modo que os alunos em diferentes níveis de 

compreensão do SEA sejam contemplados, e escolher os instrumentos que melhor 

favoreçam tais aprendizagens. Ou seja, se faz necessário desenvolver estratégias 

bem elaboradas e planejadas, bem como fazer uso dos recursos disponíveis na 
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escola e/ou dos fabricados em sala. Não só dos materiais tradicionalmente utilizados 

como os que identificamos em ambas as turmas: o quadro, o caderno, os livros, mas 

também os jogos, a televisão e outros dispositivos tecnológicos. 

Por exemplo, as duas professoras investigadas informaram que tinham a sua 

disposição uma caixa de jogos alfabéticos nas áreas de Língua Portuguesa e de 

Matemática que foram distribuídos pelo MEC através do PNAIC. Mas em nenhuma 

situação de aula, enquanto estivemos acompanhando as turmas, tais materiais foram 

utilizados, e quando questionamos as professoras elas disseram: “prefiro manter as 

caixas guardadas na secretaria da escola, porque assim não estragam” (professora 

Ana), “não tenho tempo pra abrir essas caixas, além disso, vira uma bagunça e dá um 

trabalho danado guardar tudo depois” (professora Betânia).Tais justificativas nos 

levam a supor que, para as professoras investigadas, a ordem e a disciplina da turma 

em sala (sentados e copiando as tarefas de classe e de casa, ou respondendo as 

atividades do livro didático) são requisitos prioritários no trabalho pedagógico.  

Assim como Leal e Silva (2011), consideramos que os recursos didáticos são a 

materialização da ação docente, portanto, a seleção e uso dos materiais exige dos 

professores uma objetividade pedagógica que considere o que deve ser ensinado e 

por quê. 

Sendo assim, neste primeiro capítulo de análise das práticas das professoras 

investigadas, buscamos discutir e refletir sobre as atividades desenvolvidas e os 

recursos selecionados, em relação à heterogeneidade de conhecimento dos alunos 

sobre o SEA. Entretanto, para que possamos compreender de que forma a 

organização dos alunos durante a realização das atividades favoreceu ou não o 

atendimento dessa heterogeneidade, é que sugerimos o próximo capítulo.     
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5 A HETEROGENEIDADE E A ORGANIZAÇÃO DOS ALUNOS NA SALA: 

IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

Neste segundo e último capítulo de análise, discutimos os dados relativos à 

organização dos alunos durante a realização das atividades propostas pelas 

professoras participantes da pesquisa. Buscamos, a partir desses dados, analisar os 

objetivos pedagógicos por trás de tais formações durante as aulas, investigando como 

a heterogeneidade de conhecimentos sobre o SEA foi tratada pelas professoras. 

No capítulo um desta dissertação apresentamos autores (LEAL, 2005, MORAIS 

e LEITE 2012) que sugerem diferentes estratégias que já vem sendo desenvolvidas 

com sucesso nas turmas heterogêneas, que são as diferentes formas de 

agrupamento dos alunos em sala. Mas não se trata de formar grupos aleatoriamente 

sem estabelecer critérios ou simplesmente juntá-los por aproximação física (alunos 

que estejam sentados próximos uns dos outros). De acordo com os autores 

supracitados, o professor deverá agrupar os alunos considerando os conhecimentos 

dos alunos em relação aos níveis de escrita (no caso das duplas, juntar um aluno em 

nível de escrita alfabético com um não alfabético, por exemplo), dentre outros 

aspectos.  

Assim, a partir das observações realizadas nas duas turmas investigadas 

buscamos identificar e compreender como os alunos foram agrupados durante as 

atividades propostas pelas professoras. Também buscamos verificar o tipo de 

mediação que as professoras desenvolveram junto a tais formações. Portanto, 

usamos como ponto de partida de análise os seguintes questionamentos: Como 

ocorreram os agrupamentos: por nível de conhecimento, proximidade, afinidade? 

Quais critérios as professoras estabeleceram para formar esse ou aquele grupo? 

Como as professoras mediaram as situações nos grupos? A heterogeneidade das 

turmas foi considerada? De que forma? 

Antes de buscarmos as respostas para os questionamentos acima citados, 

faremos um comparativo geral da organização das turmas durante as atividades, 

depois, discutiremos como foi a participação dos alunos por nós acompanhados e por 

fim, apresentaremos nossas reflexões sobre se as mediações das professoras nos 

agrupamentos atenderam (ou não) a heterogeneidade quanto ao conhecimento do 

SEA. 
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Iniciamos nossas análises montando um quadro comparativo das formas de 

agrupamento propostas pelas duas professoras durante as aulas observadas. 

Vejamos: 

 

Quadro 14: Agrupamento dos alunos nas duas turmas – 2º e 3º anos. 

 

 

Formas de agrupamentos dos alunos durante realização das atividades 

Professora Ana/2º ano Professora Betânia/3º ano 

AULAS Indivi
dual 

Coleti
vo 

Dupla/ 
Trio 

Equipe TOTAL Indivi
dual 

Coleti
vo 

Dupla/ 
Trio 

Equipe TOTAL 

1 x x -- -- 2 x x -- -- 2 
2 x x -- -- 2 x x -- -- 2 
3 x x x x 4 x x -- -- 2 
4 x x -- -- 2 x x x -- 3 
5 x x x -- 3 x x -- -- 2 
6 x x x -- 3 -- -- -- -- -- 
7 x x x x 4 -- -- -- -- -- 
8 x x x -- 3 -- -- -- -- -- 
9 x x -- -- 2 -- -- -- -- -- 

10 x x -- x 3 -- -- -- -- -- 
TOTAL 10 10 5 3 28 5 5 1 -- 11 

 

De acordo com o que apresentamos no capítulo anterior, a professora Ana 

realizou mais atividades diversificadas em sua turma. E o quadro acima evidencia 

também que houve maior diversificação quanto às formas de organização dos alunos 

nas aulas observadas. 

Identificamos nas aulas da referida professora atividades de leitura e escrita de 

textos, revisão de conteúdos de Matemática e de Português, compreensão dos textos 

lidos, entre outras já discutidas, que foram realizadas em dupla ou trio, em equipe, 

individual e coletivo. Segundo relatou, os alunos com maior dificuldade, os não 

alfabéticos, já estavam prontos para participar junto ao coletivo de alunos da turma, 

por isso buscava juntá-los com colegas que pudessem auxiliá-los durante a realização 

das atividades. 

No entanto, na maioria das aulas (oito aulas) em que os alunos formaram 

equipes ou duplas, os agrupamentos ocorreram por afinidade ou aproximação entre 

os alunos. Apenas nas aulas 6 e 9 as formações ocorreram por indicação da 

professora, considerando os conhecimentos dos alunos, juntando-os de acordo com 

os níveis de escrita. 
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Na aula 6, a atividade realizada em dupla foi pesquisar o significado de 

palavras, que a professora escreveu no quadro, no dicionário de Língua Portuguesa. 

A professora formou as duplas, trocando os alunos de lugar quando necessário e 

depois explicou como deveriam buscar as palavras no dicionário. Formaram-se onze 

duplas, sendo oito no mesmo nível de escrita – alfabéticos, e três em níveis 

diferentes. Para não deixar um aluno fazer a atividade individualmente, a professora 

formou um trio, cada aluno em um nível de escrita diferente (alfabético, não alfabético 

e alfabético não consolidado). 

Na aula 9, a atividade realizada em dupla foi responder as atividades atrasadas 

no livro didático de Matemática. Formaram-se três duplas com alunos alfabéticos, 

uma com alunos alfabéticos não consolidados e três com alunos em níveis diferentes. 

Também dois trios e três alunos preferiram fazer individualmente, ao que a professora 

concordou. Apenas a aluna especial J, não participou da atividade.  Vejamos os 

trechos das aulas 6 e 9:  

  

A professora distribui os dicionários e forma as duplas ao mesmo tempo (trocando 
os alunos de lugar). Em seguida chama a atenção sobre como devem compartilhar o 
material: 
P – Pronto! Então, vejam bem. Deixe Fe ver também. Fe não vai ler não é? É os dois, 
aprenda a dividir. Todos 2 sabem ler. Então, presta atenção (se referindo a dupla de alunos 
Fe e Neto (NALF)). [...] Vão passando as folhas e vão vendo as palavras. Os dois vão 

passando! [...] É os dois. Ela vê essa folha e você vê essa. Vão manuseando o dicionário 
pra se acostumar a trabalhar com dicionário. Vamos ver?! 
 
(trecho da Aula 6, 29/10/2015). 
 
A professora distribui os livros didáticos de matemática e diz que os alunos devem 
responder as atividades atrasadas. Depois de aproximadamente 10 minutos, chama 
alguns alunos para ajudarem os que estavam com dificuldade. 

 
P – Beto venha ajudar Neto aqui. 
Juca – Ele já tá pedindo ajuda aqui a gente. 
P – Calma então. E vem ajudar Neto e Beto vai ser ajudado por Jo. 

 
A professora chega junto de Neto e E para explicar como a tarefa de matemática 
deveria ser resolvida. Em seguida, os 2 alunos fazem as operações:  
a subtração era: 6 – 2. O aluno E coloca em cima da banca 6 tampinhas; depois retira 
2 tampas e pede para Neto contar quantas tampas ficaram. Neto conta e diz: Tem 4. O 
aluno E diz pra ele escrever a resposta no livro. E assim eles seguem respondendo 
outras questões do livro. 
 
(trecho da Aula 9, 10/12/2015). 

 



188 
 

No primeiro trecho da aula 6, a professora chama a atenção das duplas em 

relação à necessidade de compartilharem o mesmo material, um respeitando a vez do 

outro. No trecho da aula 9, o aluno E não deu diretamente a resposta ao colega, ao 

contrário, ele usou a mesma estratégia que a professora quando esta explicava as 

atividades de Matemática que envolvia a resolução de problemas com as quatro 

operações. 

A professora Betânia só modificou a forma de organização da turma na aula 

quatro. Nessa aula a atividade realizada foi de Matemática e consistia em preencher a 

cartela valor de lugar com os números avulsos que a professora levou para a sala 

(algo semelhante ao alfabeto móvel, só que com números). Foram formadas dez 

duplas e destas, seis eram de alunos no mesmo nível de escrita – cinco de alfabéticos 

e uma de não alfabéticos. E quatro estavam em níveis diferentes. Em entrevista a 

professora explicou o critério que usou para formar as duplas: 

 
Betânia – Critério, um ajudar o outro. É, porque tem uns que não 
conhece nem os números ainda. Têm problemas, assim, algum tipo 
de deficiência que eles mesmos têm. [...]  Aí o objetivo foi esse, um 
ajudando o outro, ajudar o outro. E por conta também, que eles estão 
misturando o que é dezenas, centenas e unidade. Eles tão/ tem 
alguém aí fazendo essa mistura. 

 

Apesar do que a professora afirmou na entrevista, não foi o que aconteceu na 

aula. Três alunos fizeram a atividade individualmente, dois alfabéticos e Bruna, aluna 

não alfabética. Além disso, dois alunos não participaram. Apenas ficaram na sala 

olhando os colegas durante a realização da atividade - um alfabético e outro não 

alfabético. Já que o critério estabelecido para formar as duplas, segundo disse, era o 

de mútua ajuda, não percebemos uma justificativa aparente para deixá-los de fora e 

quando a questionamos sobre isso, a mesma não explicou e pediu para encerrarmos 

a entrevista e não continuarmos com mais perguntas sobre a aula.  

Os trabalhos em dupla auxiliam os alunos mais tímidos, uma vez que 

precisariam disputar a fala, como ocorre em grupos maiores (LEAL, 2005, 103). Além 

disso, essa forma de organização facilita a mediação da professora no sentido de que 

a ajuda se dá de forma mais direta (LEAL, 2005) e a aprendizagem ocorre a partir das 

interações entre um e outro (LEAL; GUERRA; LIMA, 2012). 

Os agrupamentos individuais identificados nas duas professoras ocorreram 

durante as atividades de classe em que os alunos tinham que responder diretamente 
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no livro didático e/ou copiar do quadro/livro para o caderno. Também quando faziam 

leituras silenciosas e/ou em voz alta e quando produziam textos, no caso os alunos da 

professora Ana, porque não houve atividades nesse eixo, na turma da professora 

Betânia. 

Durante os agrupamentos, vimos que a professora Ana se aproximava do 

aluno e perguntava se havia entendido a atividade e se precisava de ajuda. Além 

disso, aproveitava esses momentos para dar explicações individualmente, 

principalmente aos alunos alfabéticos. O mesmo fazia a professora Betânia, se 

aproximava do aluno, mas geralmente para questionar a resposta por ele dada e 

então corrigi-la. Não vimos durante as observações das aulas na turma do 3º ano, um 

atendimento individualizado ao aluno, fosse ele alfabético ou não alfabético. 

Concordamos com Leal (2005) de que o trabalho individual é importante porque é 

assim que refletimos e sistematizamos os saberes adquiridos, aprendemos a 

coordenar nossas ações e usamos nosso conhecimento para resolução de 

problemas.  

Nesse sentido, a professora Ana demonstrava seguir tais princípios, pois ao 

passar pelas bancas dos alunos os auxiliava, instigando-os a refletirem sobre como 

resolver as tarefas fossem elas no livro didático ou não. Ao propor que alguns alunos 

fizessem leituras de textos em voz alta, no caso dos alunos alfabéticos ou a leitura 

individual para ela mesma, realizada pelos alunos não alfabéticos, motivava tanto “o 

gosto pela leitura, como o desenvolvimento da fluência de leitura” (LEAL, 2005, p. 

106). Também durante as atividades de produção de texto individual ou mesmo 

coletivas, fazia com que todos refletissem sobre o conteúdo no qual iriam desenvolver 

os textos e o próprio registro, chamando atenção para a escrita das palavras, a 

coesão e articulação dos parágrafos, mesmo que de forma mais simples. 

Apesar das diferenças nas atividades realizadas, também vimos que a 

professora Betânia se esforçava em fazer com que os alunos usassem 

individualmente os conhecimentos adquiridos. No entanto, os dados analisados 

evidenciam que faltava um olhar mais apurado dessa professora para as dificuldades 

dos alunos, pois ela mesma revelou que eles tinham dificuldade na leitura e na 

escrita, mas a maioria das leituras era ela quem fazia e as atividades de escrita, 

apesar de focarem na reflexão fonológica (por exemplo, atividade de ditado com 

imagem que foi proposta na aula 3), não eram retomadas. Ou seja, os alunos 

escreveram os nomes das imagens sem que a professora sequer perguntasse como 
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foi que eles escreveram as palavras, principalmente aos alunos não alfabéticos. O 

que acontecia, na maioria das vezes, é que a estagiária Inês pegava os cadernos e os 

corrigia apenas colocando um visto ou riscando o erro.  

As atividades realizadas coletivamente (com os alunos em cadeiras 

enfileiradas) geralmente envolviam toda a turma para as leituras diversas: de textos e 

enunciados em livros didáticos, de atividades escritas no quadro pela professora ou 

de cartazes fixados no quadro para posterior cópia dos alunos. Essa forma de 

organização também ocorria nos momentos de revisão e correção coletiva das 

atividades, em ambas as turmas.  

Na turma da professora Ana, a revisão do texto, durante a atividade de 

produção de texto coletivo em que ela foi a escriba da turma, certamente teve como 

objetivo didático, fazer com que os alunos desenvolvessem 

 
atitudes de revisão; [...] estratégias [...] como a de voltar 
continuamente ao já escrito para dar continuidade ao texto, 
planejando o trecho a seguir; que aprendam sobre características de 
determinado gênero textual; que aprendam a pontuar um texto; que 
aprendam a usar articuladores textuais, deixando os textos mais 
coesos; dentre outros (LEAL, 2005, p. 92). 

 
Conforme discutimos no tópico das atividades de produção de texto, foi um 

momento em que todos os alunos, inclusive os não alfabéticos participaram bastante, 

dando opiniões ou votando nas escolhas do título da história, nome do personagem, 

revisaram a escrita do texto retirando as palavras repetidas ou colocando a pontuação 

adequada, por exemplo. De acordo com Leal (2005), durante atividades que 

envolvam toda a turma, o objetivo do professor “muitas vezes (é) que todos os alunos 

desenvolvam determinados conhecimentos ou capacidades; (que aprendam) 

diferentes princípios do sistema; (e) ajudá-los a superar dificuldades ortográficas” (p. 

92, grifos nossos), entre outros aspectos voltados para a apropriação da escrita 

alfabética.  

No caso da professora Betânia, esses momentos também envolveram 

atividades de leitura, no entanto predominou a cópia das atividades escritas no 

quadro pela professora, já que a maioria das leituras foi realizada por ela própria. 

Aquela atividade de consciência fonológica que a professora chamou de “auto ditado”, 

certamente tinha como objetivo fazer com que os alunos refletissem sobre algumas 

propriedades da escrita. Entretanto, notamos um problema que dificultaria a 

compreensão dos alunos, principalmente os não alfabéticos, como Bruna e Daniel.  
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Afirmamos isso não pelas figuras escolhidas, mas pela forma como a atividade 

foi conduzida, pois não houve mediação da professora, apenas a explicação de como 

deveriam fazer a atividade. Além disso, os alunos ficaram procurando uns aos outros 

para copiarem as respostas, enquanto a professora se preocupava com o “mau 

comportamento” da turma21.  Ou seja, não houve reflexão sobre a escrita das 

palavras. Outro problema foi a dúvida que duas das figuras podiam causar aos 

alunos, conforme mostra a imagem a seguir: 

 

 

 

(pitanga? abóbora?)     (galinha? frango?). As demais figuras são de: papagaio, 

pirulito, lancheira, caracol, ratoeira, xarope, coruja e coroa. 

Já a organização em equipe (com grupos de até quatro participantes) 

identificadas na turma da professora Ana e que ocorreu nas aulas 3 (leitura 

compartilhada de reportagens em jornal impresso), 7 (leitura silenciosa de textos em 

diversos livros de literatura) e 10 (leitura compartilhada de cartaz informativo sobre o 

mosquito Aedes Aegypti) também tiveram critérios semelhantes ao da organização 

em duplas.  

Na aula 3, formaram-se seis equipes com quatro alunos cada. Primeiro a 

professora pediu para que os alunos escolhessem uma reportagem no jornal que 

havia sido distribuído anteriormente. Depois os alunos receberam instruções de que 

deveriam ler a reportagem no grupo, um aluno lia, para que posteriormente lessem 

para a turma. Cada aluno lia um trecho e os que tinham dificuldade repetiam o que a 

professora ia lendo (assim ela solicitava).  

                                                             
21

 Uma análise detalhada dessa atividade pode ser lida no tópico 4.3.2 desta dissertação. Páginas 
134-136.   
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A estratégia de mediação que a professora usou durante esta atividade foi de 

ler para os que não compreendiam o texto escrito, no caso, para os alfabéticos, 

contextualizando em seguida, o tema abordado na reportagem lida. 

Na aula 7, o que ficou evidenciado foi a desistência na realização da atividade. 

Primeiro a professora formou seis equipes e distribuiu para cada aluno, livros de 

literatura. A orientação dada pela professora foi de que cada aluno ia ler o “seu” livro e 

depois, o grupo ia decidir entre eles, qual obra escolheriam para fazer a leitura para a 

turma. Conforme dissemos no início do parágrafo, a professora desistiu de continuar 

com a atividade e acabou propondo outra atividade, só que em dupla/trio (pesquisar 

palavras em dicionário de língua portuguesa). Mas não houve mediação da 

professora durante esta atividade, apenas a solicitação de que copiassem 

individualmente, cada um dos significados encontrados. 

Na aula 10 formaram-se quatro equipes com quatro alunos e uma equipe 

apenas com três. A atividade foi de leitura de cartaz sobre as doenças transmitidas 

pelo mosquito da dengue (também os modos de prevenção e combate). Cada aluno 

recebeu um cartaz e fez a leitura silenciosa. Depois de alguns minutos a professora 

chamou apenas uma das equipes e cada aluno leu trechos das informações contidas 

em seu cartaz. A atividade não foi estendida para as demais equipes porque o 

barulho externo interferiu fortemente com os “sons” das músicas que alunos de 

turmas maiores estavam ensaiando para a feira literária. 

Ainda assim, a professora mediou esse momento, fazendo pequenas pausas 

para que os alunos explicassem o que entenderam do trecho lido, intervindo quando 

um ou outro aluno demonstrava dificuldade na leitura. 

Sendo assim, conscientes de que a sala de aula se constitui como espaço de 

saberes múltiplos, diferentes e singulares, porém não menos importantes, é que 

defendemos o princípio da solidariedade e do acolhimento de todos que compõem a 

turma, incluindo nós professores, em relação ao alunos com mais dificuldades ou em 

níveis de conhecimento sobre a língua ainda elementares.  

Nesse sentido, mesclar os alunos com conhecimentos diferenciados, unindo-os 

em pequenos grupos, com base na zona de desenvolvimento proximal postulada por 

Vigotski, nos parece uma ótima estratégia pedagógica que favorece o aprendizado 

enquanto atende, ao mesmo tempo, a heterogeneidade da turma. Conforme indicam 

Leal, Guerra e Lima (2012), estes podem ser “momentos ricos de socialização de 

saberes”, podendo “levar as crianças a elaborar hipóteses e mobilizar saberes 
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necessários à participação nas atividades propostas” (p. 102). No entanto, não 

podemos esquecer que a mediação adequada das atividades é que garante 

“interações mais produtivas” (LIMA; LEAL, 2009 apud LEAL; GUERRA; LIMA, 2012, 

p.102).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa pesquisa teve como principal objetivo analisar práticas de alfabetização 

buscando compreender como os professores lidavam com a heterogeneidade da 

turma, no que dizia respeito aos conhecimentos dos alunos sobre o Sistema de 

Escrita Alfabética (SEA). Especificamente, buscamos identificar e analisar: (1) as 

atividades propostas pelas professoras, investigando como foi tratada a 

heterogeneidade de conhecimentos sobre o SEA; (2) os recursos didáticos utilizados, 

investigando como a heterogeneidade das turmas quanto aos conhecimentos do SEA 

foi tratada; (3) os tipos de agrupamento dos alunos, analisando os critérios 

estabelecidos pelas professoras para organizarem os alunos durante a realização das 

atividades de apropriação do SEA; (4) os modos como as professoras interagiram 

com os alunos e mediaram situações de aprendizagem investigando como a 

heterogeneidade de conhecimentos sobre o  SEA foi tratada. 

Os estudos anteriores foram importantes porque trouxeram aspectos 

relacionados à heterogeneidade em sala de aula, conforme apresentamos nos 

primeiros capítulos desta Dissertação, mas optamos pelo recorte aqui apresentado. O 

que nos levou a perceber os avanços e também as limitações sobre como a 

heterogeneidade de conhecimentos sobre sistema notacional ainda vem sendo 

tratado. 

Os dados produzidos evidenciaram que as rotinas desenvolvidas pelas 

professoras em sala de aula seguiam um planejamento semanal elaborado por elas 

mesmas, a partir de um modelo proposto pelas secretarias municipais de educação 

(de Jaboatão dos Guararapes e Lagoa dos Gatos), porém não havia um detalhamento 

especificando o que seria feito e nem com a indicação de horários para a realização 

de cada atividade, o que poderia permitir que elas pudessem avaliar melhor suas 

práticas e fazer os ajustes ou adaptações de acordo com as necessidades e/ou os 

avanços dos alunos.  

Além disso, mesmo variando as atividades propostas (leituras diversas, 

atividades no livro didático, assistir filmes na biblioteca, etc.), utilizando diferentes 

recursos didáticos (quadro, livros, etc.) ou diversificando os agrupamentos dos alunos 

(dupla, equipe, individual, etc.), percebemos durante as observações de aula que não 

ficava claro e elas não sabiam explicitar os objetivos didáticos e as habilidades que 

pretendiam alcançar.  
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Os dados revelaram também que as professoras buscaram  articular as aulas 

com atividades que contemplassem os diferentes eixos de ensino da língua, mas 

faltou investir em atividades de produção de textos para diferentes interlocutores, pois 

os alunos da professora Ana, por exemplo, escreviam para eles mesmos ou para a 

professora. Também faltou um trabalho com os gêneros textuais voltado para a 

exploração de suas características e finalidades, situações de uso, etc.  

Faltou investir em atividades que contemplassem a oralidade (debates e outros 

gêneros discursivos), pois na turma da professora Betânia, por exemplo, os alunos 

não eram instigados a expressar suas opiniões ou conhecimentos sobre determinado 

conteúdo. Vimos que os alunos desta turma, mesmo quando questionados, não 

tinham tempo para refletir e dar qualquer resposta, já que a professora as antecipava. 

Também, nas duas turmas não houve uma rotina sistemática, ou seja, uma 

regularidade, uma frequência de atividades sequenciais, projetos didáticos ou uso de 

jogos.  

Assim como na pesquisa de Sá (2015), as atividades propostas nas duas 

turmas foram diferenciadas, mas não estavam adequadas ou adaptadas às 

necessidades dos alunos em relação aos níveis de escrita mais elementares 

conforme evidenciou a referida pesquisadora. Tão pouco desafiavam ou estimulavam 

a reflexão sobre as temáticas abordadas. Em ambas as turmas faltou descentralizar a 

participação dos alunos alfabéticos e permitir que os demais participassem e 

exercitassem ou melhorassem suas habilidades em relação a leitura e escrita.  

Na turma da professora Ana, por exemplo, os alunos alfabéticos não 

consolidados e os não alfabéticos participavam pouco das atividades de leitura (liam 

apenas quando ela os chamava para tomar a leitura) e de produção de texto coletivo. 

Respondiam aos questionamentos ou emitiam opiniões apenas quando solicitados. 

Na turma da professora Betânia eles ouviam as leituras realizadas pela professora, 

sem emitir opiniões durante as atividades propostas, copiavam do quadro para o 

caderno e não eram estimulados a produzir textos.   

As duas professoras participantes desta pesquisa eram graduadas em 

Pedagogia e tinham vasta experiência na docência, pois começaram a ensinar desde 

o magistério, a pelo menos vinte anos atrás. Elas também já vinham participando de 

algumas formações continuadas oferecidas pelos respectivos municípios (Jaboatão 

dos Guararapes e Lagoa dos Gatos), e mais recentemente participavam das 

formações do PNAIC, desde 2013. Assim, a perspectiva era que elas 
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desenvolvessem práticas compatíveis com os estudos que vinham participando e se 

qualificando ao longo das formações, além das autoformações vivenciadas 

cotidianamente, ano após ano. 

As duas professoras fizeram uso de variados recursos didáticos durante as 

atividades propostas, no entanto, percebemos que não havia um planejamento quanto 

à seleção e objetivos de uso de tais materiais, nem mesmo adequações que 

contemplassem tanto os alunos alfabéticos quanto os não alfabéticos. Na turma da 

professora Ana, por exemplo, os livros literários foram bastante utilizados e as leituras 

geralmente eram realizadas em voz alta pelos alunos alfabéticos, enquanto os alunos 

não alfabéticos ouviam ou treinavam a leitura silenciosa de livros diferentes, para  

posteriormente, a professora tomar a leitura individual dos mesmos. Já na turma da 

professora Betânia, assim como ocorria com uma das professoras investigadas na 

pesquisa de Silva (2014), geralmente quem lia os textos para a turma era a própria 

professora, e a justificativa para tal prática era que desse modo todos poderiam 

compreender o que havia sido lido e, consequentemente, poderiam responder as 

atividades a partir da leitura realizada. 

Ainda sobre os materiais utilizados, nos chamou a atenção o fato de em 

nenhuma das aulas as professoras fazerem uso de jogos, já que havia alunos não 

alfabéticos nas turmas. O jogo é reconhecido como instrumento que facilita o 

desenvolvimento e a aprendizagem da criança, uma vez que possui como principal 

característica a ludicidade. Além disso, o jogo 

[...] estabelece limites entre os participantes, criando situações que 
envolvem respeito mútuo, aceitação de resultados, criação de regras 
e oportunidade de trabalho em grupo, concretizando, assim, na sala 
de aula, a ideia de que a construção do conhecimento dá-se na 
interação do sujeito com o objeto de estudo [...] contribuindo para a 
elaboração de conceitos relevantes para o exercício de sua 
cidadania (PESSOA, MELO, 2011, pp. 32-34). 
 

Nesse contexto, a análise dos dados parece evidenciar que as escolhas ou 

não-escolhas de certos recursos didáticos tiveram relação direta com as concepções 

de alfabetização das professoras investigadas. Pois apesar de oscilarem entre as 

perspectivas construtivistas e de letramento, ambas demonstraram em suas práticas 

uma maior influência dos métodos sintéticos.  

Quanto à organização dos alunos durante a realização das atividades, as 

análises evidenciaram o que outras pesquisas (CRUZ, 2012; SÁ, 2015; SILVA, 2014) 

já haviam revelado anteriormente: nas duas turmas houve variação dos 
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agrupamentos. A professora Ana chegou a formar três ou quatro tipos diferentes de 

agrupamentos numa mesma aula, enquanto a professora Betânia só organizou de 

forma diferente os alunos da turma uma única vez, quando realizou uma atividade em 

dupla. No entanto, faltou às professoras, estabelecer critérios de agrupamento 

voltados para as necessidades dos alunos, promover mais interações entre eles 

(mesclar alunos com níveis próximos de escrita, e/ou níveis opostos) e, também, 

considerar os conhecimentos prévios de cada um, especificamente.  

Tratando especificamente da professora Betânia, os dados produzidos 

evidenciaram que por não diferenciar com certa frequência a organização dos alunos 

na sala, para a realização das atividades propostas, a interação entre eles ficava 

reduzida a questões mais particularizadas, ou seja, questões pessoais, pois muitos 

moravam próximos uns dos outros, e, nesse sentido, as interações se voltavam para 

o compartilhamento de vivência fora do espaço escolar, sem relação com os 

conteúdos ensinados. 

Assim como Leal (2005), entendemos que trabalhar com os alunos nos grupos 

(pequenos ou grandes grupos, duplas, coletivamente e/ou individualmente) permite 

formas de interação e mediação que auxiliam muito mais aos alunos, o que acaba 

sobrecarregando menos a tarefa do professor e, também, contemplando a todos eles 

ao mesmo tempo. Evitaria-se, assim, que os alunos não alfabéticos ficassem de fora, 

ou seja, não participassem das atividades propostas, conforme ocorreu na turma da 

professora Betânia e com uma das professoras investigadas por Silveira (2013). 

Em relação ao tratamento da heterogeneidade de conhecimento dos alunos 

sobre o sistema de escrita alfabética, a professora Ana promoveu interações entre 

professora e alunos, dedicando atenção individualizada aos que demonstravam 

alguma dificuldade durante as explicações das atividades propostas ou dos conteúdos 

trabalhados, demonstrando respeito por cada aluno, sem deixar de lado o coletivo da 

turma. Percebemos que as atividades coletivas auxiliavam aos alunos não alfabéticos 

quando havia momentos de revisão e correção coletivas. Embora houvesse um 

menor investimento do tempo pedagógico por parte dessa professora para estes 

referidos alunos, vimos que a mesma se esforçava em fazer com que eles 

participassem, respondendo às perguntas durante as revisões ou votando junto com a 

turma para a escolha de nome de personagem em um texto produzido coletivamente, 

por exemplo.  
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A professora Betânia também buscou atender a heterogeneidade da turma 

quando propunha atividades diversificadas para sua turma, porém, preferia investir na 

escrita e na cópia, o que evidenciou uma prática mais tradicional, no sentido de que 

sua concepção de alfabetização a fazia “crer” que copiando os alunos aprendiam, e 

depois que tivessem dominado plenamente (ou quase) a escrita, estariam prontos 

para investir na leitura.  

Muitos autores (DURAN, 2006; LEAL, 2005, MORAIS e LEITE, 2012; 

PERRENOUD, 2000) defendem que há diferentes estratégias exitosas no tratamento 

da heterogeneidade, inclusive, algumas já foram citadas ao longo da pesquisa: 

aprendizagem mútua a partir da mediação de aluno para aluno, além da interação 

professor-aluno; interações monitoradas e ensino ajustado às necessidades 

específicas; compartilhamento de atividades e organizações diversificadas tanto dos 

alunos, quanto dos espaços da sala; entre outras. 

Tal qual estes estudos, nossos dados revelaram mudanças significativas, 

apesar de persistirem alguns equívocos e dificuldades das professoras em relação ao 

tratamento da heterogeneidade de conhecimento dos alunos sobre o sistema de 

escrita alfabético, se considerarmos que há ainda práticas que pouco valorizam as 

interações e mediação docente. 

Diante da complexidade deste tema, afirmamos que outras pesquisas devem 

ser realizadas com um quantitativo maior de professores e alunos a fim de ampliar as 

reflexões tendo em mente outras práticas docentes, outros níveis de ensino, 

diferentes políticas de gestão pedagógica e concepções de ensino. Sugerimos 

também estudos  com propostas de intervenção e ação que possam desviar o foco 

sobre o que falta fazer para o que já foi transformado de forma efetiva. Tais estudos 

poderão ser usados como base para a criação de novas políticas públicas de 

formação inicial e continuada, a fim de que os professores possam aprofundar os 

conhecimentos adquiridos na graduação e desenvolver práticas efetivas que atendam 

a heterogeneidade em sala de aula. Não só em relação ao SEA, mas também nos 

diferentes aspectos por ela abarcados.  

Sendo assim, esperamos que o estudo aqui apresentado possa contribuir com 

a formação prática e teórica de professores alfabetizadores, e que as evidências aqui 

elencadas reflitam o quanto ainda precisamos compreender sobre os dizeres-fazeres 

que circulam nas salas de aula. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Levantamento Bibliográfico 2009-2013 

HETEROGENEI
DADE 

(VARIAÇÕES) 

REVISTA 
BRASILEIRA 

DE 
EDUCAÇÃO 

REUNIÕES DA 
ANPED 

PERIÓDICOS 
CAPES 
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Inclusão 
(alunos com 
deficiências) 

ANJOS, 
ANDRADE e 
PEREIRA, 
2009; 
CHRISTOFARI 
e SANTOS, 
2012; GARCIA, 
2013. 

BERNARDO, 
2009; RAHME e 
MRECH, 2009; 
SEKKEL, 2009; 
DINIZ e 
HENDRIX 2011; 
BAVARESCO e 
DAVIS, 2012; 
OLIVEIRA e 
ARAÚJO, 2012; 
ROCHA, 2012; 
SOARES, 2012; 
SOTO, 2012. 

VEGA FUENTE 
y ARAMENDI 
JÁUREGUI, 
2009; CAIADO 
e LAPLANE, 
2009; 
CAPELLINE e 
RODRIGUES, 
2009; GLAT, 
PLETSCH e 
FONTES, 2009; 
GENTILI, 2009; 
HENNING, 
2009; LOPES, 
2009; STRECK, 
2009; 
FERREIRA e 
OLIVEIRA, 
2010; VILELA-
RIBEIRO e 
BENITE, 2011; 
GARCIA 
JUNIOR, 2011; 
ZWETSCH, 
2011; 
CROCHIK Et al, 
2011; KASSAR, 
2012; ANJOS Et 
al, 2013; 
BEZERRA e 
ARAÚJO, 2013; 
LOPES e 
RECH, 2013; 
RAHME, 2013; 
SCHNEIDER e 
FONSECA, 
2013. 

31 

Cultura Escolar 
(multiculturas) 

FETZNER, 
2009; 
OLIVEIRA e 
SANTANA, 
2010; CANEN e 

BARREIROS, 
2009; FARIA, 
2009; MOREIRA, 
2011; AGUIAR, 
2013; COLVERO, 

MACRINE, 
2009; 
NAIDITCH, 
2009; 
ARROYO, 

28 
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XAVIER, 2011; 
CARVALHO, 
2013; RUSSO e 
ARAÚJO, 2013. 

2013. 2010; 
ESCARBAJAL 
FRUTOS, 2010; 
HERRADA 
VALVERDE, 
2010; LAPLANE 
e PRIETO, 
2010; NICOLÁS 
GAVILÁN, 
2010; 
QVORTRUP, 
2010; 
ANDRADE, 
2011; 
GERALDES e 
ROGGERO, 
2011; PINTO y 
RIBES, 2011; 
RODRÍGUEZ 
IZQUIERDO, 
2011; BOTLER, 
2012; CANDAU, 
2012; 2012a; 
GOMES, 2012; 
SILVA e 
OLIVEIRA, 
2012; BRUM, 
2013. 

Diferença 
(social e de 
classe) 

DALBEN, 2009; 
MIRANDA, 
2009; 
SILVEIRA, 
BONIN e 
RIPOLL, 2010; 
PINHEIRO, 
2011; RAMOS, 
2011. 

BERNARDO, 
2009; RUSSO e 
ARAÚJO, 2009; 
BONIN e 
SILVEIRA, 2010; 
BAVARESCO e 
DAVIS, 2012; 
BUENO, 2012; 
FONTE, 2012; 
POLAZ, 2012. 

MACEDO, 
2009; PERRONI 
e BRANDÃO, 
2009; 
MONTEIRO e 
SMOLE, 2010; 
ZUCCHETTI, 
2011; AYED, 
2012; 
BENEVIDES, 
2012; 
KOSLINSKI e 
ALVES, 2012; 
PASSOS e 
GOMES, 2012; 
RESENDE, 
2012; 
TRAVERSINI Et 
al, 2012; 
KIRCHOF, 
BONIN e 
SILVEIRA, 

26 
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2013; 
FERREIRA, 
2013; 
RODRIGUES e 
ABRAMOWICZ, 
2013; 
SCHILLING, 
2013. 

Multisseriação 
(turmas mistas) 

- COUTO, 2009; 
HAGE, 2010; 
VÓVIO, 2010; 
CONDE e 
FARIAS, 2011; 
PINHO, 2011; 
2013; SILVA, 
2011; 
MEIRELES, 
2012; PANTEL, 
2012; 
PIANOVSKI, 
2012; HAGE, 
2013. 

KNIJNIK e 
WANDERER, 
2013. 

12 

Diversidade 
Étnico-racial  

DIAS, 2012. SILVA JR., DIAS 
e BENTO, 2010; 
FERNANDES, 
2010; BARBOSA 
e LIMA, 2011; 
COELHO e 
COELHO, 2012; 
PAVAN, 2012. 

ARANHA, 
PENA e 
RIBEIRO, 2012; 
DAVID, MELO e 
MALHEIRO, 
2013. 

8 

Heterogeneida-
de (idade, nº de 
alunos na 
turma, etc.) 

- MARCOLINO e 
MELLO, 2013. 

ANTUNES, 
2009; 
JACOMINI, 
2009; 2011; 
CORTESÃO, 
2012; VEIGA, 
2010; COSTA e 
URNHANI, 
2013. 

7 

Níveis de 
Escrita (SEA) 

- CRUZ, 2010; 
CRUZ e 
ALBUQUERQUE, 
2012; SOUZA e 
CARDOSO, 
2012. 

CHALUH, 2009; 
BELINTANE, 
2010; 
MENEZES, 
2010. 

6 

TOTAL 14 41 63 118 
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Apêndice B – Dados do BDTD-UFPE 2009-2014 

HETEROGENEIDADE DISSERTAÇÃO TESE TOTAL 

Níveis de Escrita 

(SEA) 

GUIMARÂES, 2013. OLIVEIRA, 2010. 02 

SILVA, 2014. CRUZ, 2012. 02 

TOTAL 02 02 04 
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Apêndice C– Roteiro de entrevistas semiestruturadas com as professoras 

1.NOME COMPLETO:  

2.IDADE:  

3.FORMAÇÃO 

3.1.ENSINO SUPERIOR 

INSTITUIÇÃO:  

CURSO:  

ANO DE CONCLUSÃO:  

3.2.PÓS-GRADUAÇÃO: 

INSTITUIÇÃO:  

CURSO:  

ANO DE CONCLUSÃO:  

OBS. TEVE ALGUMA FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA SER ALFABETIZADORA? 

4.EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

4.1.TEMPO DE EXPERIÊNCIA NA DOCÊNCIA (EM ANOS):  

4.2.TEMPO DE EXPERIÊNCIA NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL (EM ANOS):  

5.INSTITUIÇÃO EM QUE TRABALHA: 

5.1.VÍNCULO PROFISSIONAL:  

6.QUE ATIVIDADE (S) / FUNÇÃO (ÕES) DESENVOLVE: 

MANHÃ 

TARDE 

NOITE 

 

1) Você gosta de atuar em turmas do ano 2 do Ensino Fundamental? Por quê? 

2) Você acha que é difícil atuar no ano 2 do Ensino Fundamental? Quais são as 

dificuldades? 

3) As crianças chegam no ano 2 alfabetizadas? Como elas começam o ano letivo? 
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4) Como você avalia se as crianças estão alfabetizadas? 

5) Que estratégias você utiliza para alfabetizar as crianças? 

6) Em relação ás estratégias utilizadas na sua turma, o que você faz com as crianças 

que ainda não estão alfabetizadas? 

7) E o que faz com as que já estão alfabetizadas? 
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Apêndice D- Modelo de diagnose de escrita dos alunos 

NOME DA ESCOLA: ________________________________________ 

NOME COMPLETO: ________________________________________ 

IDADE: ___________ ANO/SÉRIE: ___________ 

ATIVIDADE DE PESQUISA 

1)ESCREVA O NOME DAS FIGURAS: 

 

 

_____________________ 

 

 

___________________ 

 

__________________ 

 

______________________ 

 

 

__________________ 

 

 

__________________ 

   

 

  

__________________________ 
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Apêndice E– Modelo de relatório para cada aula observada 

RELATÓRIO DE AULA 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Pesquisador   

Observação n.  

Data  

Escola/cidade  

Professor (a)  

Turma/Turno 
(ano 2) 

 

Número de 
alunos 
presentes 

 

Alunos 
acompanhados 

 

 

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES REALIZADAS (resumo sem transcrição) 

Início 
(hora/min) 

Atividade realizada/ forma de condução da professora 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

3. REGISTRO DO QUE FOI ANOTADO NO QUADRO (apenas a síntese) 

Tipo de registro Descrição do registro 

Plano de aula  
 
 
 

Atividade de classe  
 
 
 
 

Tarefa para casa  
 
 
 

 

4. MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A AULA (apenas as referências) 

Materiais utilizados Identificação da obra (título, autor, editora), páginas 
utilizadas, jogo utilizado 

Livro didático  
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Livro de Obras 
Complementares 

 
 
 

Livro de literatura  
 
 

Jogos de 
alfabetização do 
MEC 

 

Ficha de atividade  
 

Caderno das 
crianças 

 
 

Outros (especificar)  
 

5. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (resumo 
sem transcrição) 

Formas de OTP Atividade realizada 

Atividade de avaliação  

Atividade permanente 
(indicar a 
periodicidade) 

 
 
 

Sequência didática 
(indicar a quantidade 
de aulas em que a 
sequência estava 
sendo desenvolvida) 

 
 
 

Projeto didático 
(indicar a quantidade 
de aulas em que o 
projeto estava sendo 
desenvolvido) 

 
 
 

Aula fora da sala de 
aula / evento (que não 
seja projeto didático 
ou sequência didática) 

 
 
 

Atividade esporádica 
(especificar) 
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6. FORMAS DE AGRUPAMENTO (breve descrição) 

Formas de 
agrupamento dos 
alunos 

Atividade realizada 

Atividade individual 
 

 

Atividade em duplas  
 
 

Atividade em 
pequenos grupos 
(indicar a quantidade 
de alunos por grupo) 

 
 
 

Atividade em grande 
grupo, organizada 
em roda 

 
 
 

Atividade em grande 
grupo, organizada 
em cadeiras 
enfileiradas 

 

Atividade realizada 
com duas turmas 
juntas 

 

Atividade de livre 
escolha 

 
 
 

 

7. IMPRESSÕES GERAIS DA AULA 

 
 
 

 

8. DESCRIÇÃO DETALHADA (contendo a hora em que cada atividade 
aconteceu, seguida da descrição da atividade e do trecho correspondente à 
mesma) 

 

9. DESCRIÇÃO DETALHADA DA PARTICIPAÇÃO DOS SEIS ALUNOS 
EM CADA ATIVIDADE 

ATIVIDADE 1: XXXXX 
Aluno 1  – 
Aluno2 –  
Aluno 3  - 
Aluno 4 –  
Aluno 5 – 
Aluno 6 -  
ATIVIDADE 2: XXXXX 
XXXXX 

 

 


