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Eu acho que no final do 1º ano é para o menino chegar lendo, 
devagar, mas lendo...  

Não importa o nível de leitura e escrita,  
mas que ele chegue lendo e esse desenvolvimento da escrita seja feito.  

E não o professor do 2º ano do 1º ciclo pegar aquele menino pra alfabetizar, 
que era uma coisa pra ele já dominar... 

Mas também entendo que, se não chegou, tem que alfabetizar, 
porque a gente tem obrigação de alfabetizar até no 2º ciclo.  

Porque, às vezes, se trata até de um aluno que não teve essa oportunidade, 
 não descobriu a importância da leitura e da escrita.  

E, de repente, ele se interessa, ele quer aprender... 
e aí... vai ficar jogado?  

Não! Ele deve ser atendido, sim, é um direito dele.  
“Ah, não... porque sou professora do 2º ano do 1º ciclo 

 e não tenho obrigação de alfabetizar...” 
É sim! Professor é alfabetizador, sim, ele tem que alfabetizar. 

Não digo a turma inteira, porque ou ele alfabetiza ou dá conteúdo. 
Mas, se chegam na sua sala aquelas ovelhinhas sem saber ler, 

você tem que pegar e alfabetizar 
e não pode deixar o menino sair daquele jeito, 
 fazendo de conta que o problema não existe, 

 quando a gente sabe que existe. 
Onde está a responsabilidade? 

                                                           (Professora do 2º ano) 
 
 



 

  

RESUMO 

 
Esta pesquisa, de caráter longitudinal, constituiu-se como um estudo de caso e teve o 

objetivo de analisar as práticas de alfabetização e letramento no 1º ciclo do Ensino 
Fundamental e suas relações com as aprendizagens dos alunos. Buscamos responder, 
especificamente, a duas questões básicas: haveria práticas alfabetizadoras diferenciadas e 
aprofundadas a cada ano do 1º ciclo na Rede Municipal de Ensino da Cidade do Recife? Seria 
possível, com uma prática sistemática de alfabetização, promover a apropriação do SEA no 
primeiro ano, deixando os outros anos para um maior aprofundamento na leitura e produção 
textual? Apoiamos-nos, sobretudo, nos estudos sobre a política de ciclos no Brasil, nas 
perspectivas teóricas de alfabetização e letramento e na contribuição dos estudos sobre a 
construção das práticas pelos professores no cotidiano.  

A pesquisa foi desenvolvida em três turmas: uma turma do 1º, uma do 2º ano, e uma 
turma do 3º ano do 1º ciclo de uma escola da Secretaria de Educação da Cidade do Recife, 
com bons índices de aprendizagem da leitura e da escrita. Utilizamos três procedimentos 
metodológicos: (1) realização de duas atividades diagnósticas com os alunos das três turmas 
do 1º ciclo, no início e no final do ano letivo; (2) entrevistas com as professoras; (3) 
observações de aulas das professoras que lecionavam nas turmas investigadas.  

Os resultados da pesquisa indicaram, quanto à análise do desempenho das crianças, 
que os alunos de todas as turmas evoluíram ao longo do ano, tanto no que se refere à escrita 
de palavras e textos, como nas atividades de leitura. Uma análise comparativa entre as turmas 
revelou uma diferença significativa nos perfis inicial e final dos alunos do 1º e 2º anos em 
todos os aspectos investigados. Entre o 1° e 3° anos, encontramos uma diferença significativa 
nos perfis inicial e final na escrita de palavras e, apenas, no perfil inicial na escrita de textos. 
Por fim, não encontramos diferença significativa entre os perfis finais do 2° e 3° anos em 
nenhum aspecto investigado. Quanto à análise das práticas, os dados apontaram que as 
professoras enfatizavam os eixos da leitura, produção textual e apropriação da escrita 
alfabética e ortográfica, graduando-os de acordo com os três anos do ciclo.  

Os nossos resultados sugerem que a prática diferenciada das professoras em relação ao 
ensino da escrita e da leitura, o respeito à heterogeneidade nas turmas e o estabelecimento de 
metas para cada ano do ciclo teriam possibilitado a apropriação da alfabetização pelos alunos 
do 1º ano e o avanço dos estudantes, dos outros anos na aprendizagem da escrita ortográfica e 
da leitura e produção textual, tornando a proposta de ciclos viável. 

 
Palavras-chaves: alfabetização, letramento, ciclos, metas, práticas de ensino 



 

  

ABSTRACT 

 
This research, done all over the year, is a case study of literacy practices of 

fundamental school. There are two specific questions to answer in this work: Are there any 
progressive literacy practices at Recife municipal schools during the initial grades of 
scholarship in educational cycles? Is it possible to get the goals of learning and literacy at first 
year letting the others for a deepening reading and text production? These issues are studied 
based on recent education politics of the country and education practices and studies. 

We use three classes on study, corresponding of first, second and third grade of first 
cycle of Recife Education Secretary, with good level of literacy. We use the following 
methodology: (1) Apply two acti vities to the students, in the very beginning and at the of 
year period and at the end of it. These activities are based on  reading and writing of words 
and texts. (2) Teachers interviews. (3) Dynamics of teaching practices observations. 

Results of this research point us that there was a uniform development of literacy at all 
the classes, in all aspects researched, throughout the year.  Comparing the results of each class 
individually we find meanfull differences between then. Second grades had better results on 
tests than first ones. Third grades had better results only at word writing in beginning of year. 
There were no differences at all of development of second and third grades accused on both of 
tests. The methodology and practices used by teaches in each year is basically the same 
changing only how deep it was applied. 

Our results suggest that differentiated literacy practices, learning differences respect 
and year goals establishment for first cycle would result in a successful learning experiences 
and literacy at the first year, improved and developed throughout the other years, showing us 
that our thesis is viable. 

 
Key words: lecturing, cycles, grades,  literacy practices. 
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Ando devagar porque já tive pressa 
E levo esse sorriso porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe 
Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei 

Eu nada sei...[...] 
Penso que cumprir a vida seja simplesmente 

Compreender a marcha e ir tocando em frente 
Como um velho boiadeiro levando a boiada 

Eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou 
Estrada eu sou...[...] 

Todo mundo ama um dia, todo mundo chora 
Um dia a gente chega, no outro vai embora 

Cada um de nós compõe a sua história 
E cada ser em si carrega o dom de ser capaz 

De ser feliz...[...] 
 (Tocando em frente – Almir Sater) 



 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO  
 

 

Ao desenvolver esta pesquisa, concordamos que não basta garantir à criança apenas o 

acesso à leitura e à escrita. É imprescindível que tal criança se torne leitora e produtora de 

textos, vindo a alfabetização tornar-se um instrumento e fator decisivo para a conquista e o 

exercício da cidadania. Assim, a reprovação e a falta de acesso às práticas comuns de 

letramento tornam-se elementos de exclusão social, considerando-se a apropriação da língua 

escrita pela criança, em tempo oportuno, um dos processos inclusivos. Sabendo que o 

processo de alfabetização começa antes da escolarização e reconhecendo a especificidade da 

escola em garantir o domínio da leitura e da escrita entre os alunos do 1º ciclo, preocupamo-

nos com a grande parcela de crianças que chegam ao final desse ciclo sem se apropriar do 

Sistema de Escrita Alfabética.  

A Proposta Curricular da rede municipal de ensino do Recife, assim como a de outros 

sistemas de ensino, considera o 1º ciclo como “o ciclo de alfabetização”, que engloba os três 

primeiros anos do Ensino Fundamental; dessa forma, pretende-se proporcionar à criança um 

maior tempo para a apropriação da leitura e da escrita. No entanto, essa proposta não explicita 

como se daria a progressão dos alunos, o que gera indefinições entre os professores quanto ao 

uso da promoção automática ou da progressão continuada. Os documentos apresentam 

ambigüidades no que se refere à realização da retenção escolar e à reconstrução do processo 

de aprendizagem dos alunos retidos. Em 2006, percebeu-se uma mudança, ainda muito 

incipiente, na formulação dos diários de classe, com sugestões de competências a serem 

construídas no final do ciclo, sendo obrigatória, de acordo com a Instrução nº 01/05 (RECIFE, 

2005), a reprovação ao final do 1º ciclo das crianças que não se apropriassem do Sistema de 

Escrita Alfabética . 

Por outro lado, apesar da ampliação do tempo de alfabetização, os dados do Sistema 

de Avaliação do Ensino Básico em 2003 (doravante INEP/SAEB), em termos nacionais, 

apontou um percentual de apenas 2,6% dos alunos que, ao final da 4º série ou do 2º ciclo do 
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Ensino Fundamental, apresentaram a construção adequada de competências para a série/ano 

do 2º ciclo (BRASIL, 2003). 

Em relação aos anos iniciais do Ensino Fundamental, os dados do INEP/SAEB 

(BRASIL, 2001) revelaram que apenas 26,2% das crianças que ingressavam na 1ª série, 

equivalente ao 2º ano do 1º ciclo, aprendiam a ler e escrever até o final do ano letivo; as 

demais não se apropriavam do Sistema de Escrita Alfabética, sendo muitas vezes retidas no 

sistema organizado em séries ou apenas “passadas adiante” nas escolas em ciclos. Assim, 

apesar do aumento da escolarização, a escola não cumpria com sua função social, a de 

garantir a alfabetização nos anos iniciais.  

A Prova Brasil 2005 da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (doravante 

ANRESC) mostrou que os alunos da rede municipal de ensino do Recife têm chegado ao final 

do 2º ciclo sem o domínio da leitura e da escrita alfabética, apresentando profundas 

dificuldades em leitura e produção textual. Esse fato tem sido constatado em minha própria 

prática de ensino como professora da rede municipal de ensino do Recife. 

Nessa perspectiva, nosso estudo teve como objetivo analisar as práticas de 

alfabetização e letramento e suas relações com as aprendizagens das crianças em cada ano do 

1º ciclo do Ensino Fundamental, por acreditarmos que a organização escolar em ciclos pode 

exercer um papel dual ante o fracasso escolar: ora encobrindo-o, ora tornando-se espaço 

diferenciado de busca de soluções e aprendizagens. Na discussão dessas questões, dividimos o 

trabalho em três capítulos e as considerações finais.  

O primeiro capítulo tratou do referencial teórico. Em sua primeira parte, fizemos uma 

revisão histórica sobre as mudanças na organização escolar no Brasil, discutimos a 

implantação das séries e o processo de alfabetização nesse sistema de ensino e, por fim, 

analisamos a implantação do sistema escolar em ciclos no Brasil. Na segunda parte, traçamos 

algumas considerações teóricas sobre a organização escolar em ciclos, abordando as 

limitações e perspectivas da escola em ciclos e a discussão sobre o fracasso escolar na 

alfabetização, apresentando algumas pesquisas que tratam do ensino no ciclo. Já na terceira 

parte, apontamos perspectivas teóricas em alfabetização no sistema organizado em ciclos. E, 

na quarta parte, discutimos o ensino da leitura e da escrita nos sistemas em ciclos, por meio da 

apresentação de algumas pesquisas sobre práticas de alfabetização. 

O segundo capítulo tratou da metodologia da pesquisa. Apresentamos, nessa parte, 

algumas discussões justificando a metodologia adotada, bem como a escolha da escola 

pesquisada e dos participantes da pesquisa. A seguir, apresentamos os instrumentos utilizados, 

explicitando como foi feita a análise dos dados. O terceiro capítulo apontou os resultados 
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obtidos, tanto em relação à aprendizagem dos alunos quanto em termos da prática de 

alfabetização das professoras. Na última parte, ressaltamos alguns dados encontrados no 

decorrer da pesquisa e traçamos as considerações finais, buscando responder às nossas 

indagações e revisitando o objetivo da pesquisa. 

Desse modo, a problemática levantada anteriormente e a escassez de pesquisas que 

buscassem refletir sobre como o ensino da alfabetização no 1º ciclo do Ensino Fundamental 

poderia garantir o bom aproveitamento dos alunos possibilitaram dois questionamentos 

básicos em nossa investigação: haveria práticas alfabetizadoras diferenciadas e aprofundadas 

a cada ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental na rede municipal de ensino do Recife? Seria 

possível, com uma prática que visasse ao “alfabetizar letrando”, promover a apropriação do 

Sistema de Escrita Alfabética no primeiro ano, deixando os outros anos para um maior 

aprofundamento na leitura e produção textual? Partimos do pressuposto de que o ensino no 

ciclo pautado no “alfabetizar letrando”, com metas específicas e progressivas de leitura e 

escrita a cada ano, proporcionaria um salto qualitativo, tornando os alunos alfabetizados e 

letrados.  

Assim sendo, tomando a letra da música ‘Tocando em frente’, de Almir Sater, no 

início desta introdução, propomo-nos refletir e contribuir na discussão sobre as relações que 

se estabelecem entre a prática escolar e a aprendizagem dos alunos, em um contexto de 

fracasso escolar do sistema de ensino organizado em ciclos. Contudo, temos a clareza de que 

nossa contribuição será apenas a continuação de ‘uma longa discussão’ que se vem 

delineando na história e se configurando como possibilidade de construção de uma escola 

mais igualitária e comprometida com a alfabetização dos alunos.   

 



 

 

 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO 1 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
 
 
 

Os sonhos são projetos pelos quais se luta.  
Sua realização não se verifica facilmente, 

sem obstáculos. 
Implica, pelo contrário, avanços, recuos, 

 marchas às vezes demoradas. 
Implica luta.  

Na verdade, a transformação do mundo 
 a que o sonho aspira é um ato político 

e seria ingenuidade não reconhecer 
 que os sonhos têm  seus contra-sonhos. 

 (FREIRE, 2000, p.54) 
 
 
 
1.1 Mudanças na organização escolar no Brasil: das séries aos ciclos 

 

Apontaremos, nesta 1ª parte do capítulo, o processo de instalação da seriação no Brasil 

e sua relação com a alfabetização das crianças. Além disso, analisaremos a mudança de 

paradigma na organização escolar das séries aos ciclos e como isso se deu no contexto 

brasileiro. 

 

1.1.1 Instalação da seriação no Brasil 

 

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

FILHO e VIDAL, 2000), até os anos de 1890 a maioria das escolas tinha uma única classe, 

com alunos de diferentes idades, a qual era chamada régia ou cadeira pública. Os professores 

eram nomeados ou reconhecidos e as escolas funcionavam em espaços improvisados no 

Império, proporcionando a muitos o acesso às primeiras letras. Posteriormente, surgiram os 

colégios masculinos e femininos e o da preceptoria, que se caracterizaram como o padrão de 
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escola no século XIX. Todos eles eram freqüentados, quase exclusivamente, por crianças e 

jovens abastados e proibia-se a freqüência de crianças negras, mesmo livres, o que não 

impedia que elas fossem instruídas na família ou na comunidade.  

Nos anos de 1840, o ensino passou a ser responsabilidade de cada província e, a partir 

daí, os espaços escolares ficaram extremamente ligados ao tipo de ensino que seria 

ministrado, e os tempos escolares relacionavam-se à necessidade de estarem de acordo com a 

divisão do tempo na sociedade moderna. Buscando essa relação, pouco a pouco, o tempo 

escolar assumiu uma percepção mais produtiva do ensino, por meio da repartição e da 

organização seqüencial dos conteúdos escolares.  

O final do século XIX viu surgir a construção de prédios específicos para a escola, e 

em 1893 foram criados os primeiros grupos escolares (FARIA FILHO e VIDAL, 2000). 

Segundo Mainardes (2007a), no contexto da expansão do acesso da população à escola, eles 

representaram o projeto educativo da República, por organizarem a educação pública de 

massa com um ensino homogêneo, padronizado e uniforme; além disso, punham em 

circulação o modelo de educação baseado nas escolas seriadas e no sistema de promoção de 

uma série para outra, de acordo com o nível de desempenho. Assim, novas referências de 

tempos e ritmos de aprendizagens foram construídas e legitimadas por meio da delimitação e 

do controle dos múltiplos tempos escolares, inclusive da progressão e da seqüenciação dos 

conteúdos e horários de aula; ou seja, os tempos escolares materializaram a racionalização da 

escola (FARIA FILHO e VIDAL, 2000). 

Paulatinamente, foram ocorrendo mudanças que organizaram o ensino seriado no 

Brasil. Primeiramente, no período do Estado Novo, diretrizes gerais sobre a educação no 

Brasil homogeneizaram os conteúdos, métodos, tempos e espaços. Entre as diretrizes, 

podemos citar a implementação da organização curricular seriada a partir da Reforma João 

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

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

Uma outra mudança ocorreu a partir das idéias dos escolanovistas nos anos 1920: os 

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

ideais pedagógicos; a rede escolar se expandiu para o interior, as zonas de fronteira e de 

colonização imigrante e buscou-se um ensino integral (FARIA FILHO e VIDAL, 2000). A 

partir disso, percebemos, nos anos de 1950 e 1960, uma mudança na concepção dos espaços 

escolares e, conseqüentemente, do lugar da escola no meio social brasileiro, gerando a 

dilatação vertical (na duração do curso) e horizontal (na grade de horário e na permanência da 
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criança na escola) dos tempos escolares. Apesar disso, as crianças só ficavam na escola 

primária por aproximadamente 5 horas diárias, durante 5 anos.  

A extensão do Ensino Fundamental para oito anos só se deu a partir da década de 

1970, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (doravante LDB) nº 5.692/1971, que 

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

séries anuais, com a extinção dos grupos escolares (SOUZA JÚNIOR, 2007).  Nas décadas de 

1970, 1980 e 1990, o acesso à escola pública foi ampliado às camadas populares1 e a dinâmica 

interna da escola seriada passou a ser estudada como uma das promotoras de fracasso escolar 

(PATTO, 1999); pois, entre outros fatores, apenas um ano era reservado para o processo de 

alfabetização. Analisaremos essas questões na próxima sessão. 

 

1.1.2 Alfabetização no sistema seriado 

 

Segundo Cook-Gumperz (1991), a alfabetização, antes do advento da escolarização, 

possuía grande valor para as pessoas, pois elas se sentiam tocadas nas áreas de suas vidas pelo 

poder da comunicação e se alfabetizavam, por meio da escrita de diários, cartas, livros, pelos 

seus preceptores. Percebemos que essa alfabetização rudimentar – ler um pouco e assinar o 

nome – permitia o crescimento de uma cultura ativa na vida das pessoas comuns. 

Paulatinamente, com a institucionalização da escola, segundo a autora supracitada, a 

alfabetização passou a ser vista como resposta de controle à alfabetização popular existente e, 

por outro lado, como um perigo, se fosse expandida à classe trabalhadora. Iniciou-se, 

portanto, a união da escolarização com uma alfabetização limitada, controlada e regulada, de 

forma fragmentada. Assim, as práticas de alfabetização diferenciaram-se dos usos rotineiros 

da leitura e da escrita e se tornaram uma “alfabetização escolarizada”, e as pessoas comuns 

passaram a ter menos controle sobre os produtos de sua própria cultura. Ou seja, o 

crescimento da escolarização veio da necessidade da força de trabalho para as indústrias. 

Havia, portanto, na estrutura escolar uma separação entre as crianças, feita por meio de 

testes de leitura, e o fracasso era considerado como indicação da falta de capacidade essas 

crianças e não só como falta de aprendizagem ou como uma experiência social diferente 

(MORTATTI, 2000). A alfabetização passou a ser uma habilidade cognitiva, vindo a escola a 

ser um dos principais canais de transmissão seletiva da língua escrita. Os que não liam ou 

escreviam, convencionalmente, até o final da 1ª série, eram considerados inaptos, devendo 

                                                
1 Utilizaremos o termo “camadas populares” baseados na denominação dada por Soares (1989). 
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repetir essa série, até desenvolverem essas habilidades. A alfabetização tornou-se um processo 

técnico e seletivo, no qual passavam de uma serie à outra aqueles que tivessem dominado a 

leitura e a escrita em um ano, ocorrendo, muitas vezes, a repetência e a evasão. 

Entrementes, Cook-Gumperz (1991) apontou que o fracasso no ensino da 

alfabetização, nessa época, poderia ser atribuído ao fracasso da escolarização, para fazer 

surgir melhorias sociais que deveriam ser conseqüências de uma maior liberdade de acesso à 

alfabetização; ou seja, “os testes de alfabetização são produtos da escolarização, a 

alfabetização como tal não é e não pode ser unicamente o resultado da escolarização” (op.cit., 

p.50).  

O fracasso escolar surgiu da expansão da escolarização às camadas populares e da 

institucionalização da escola pública seriada; pois esta, muitas vezes, apresentava um discurso 

inclusivo, porém sem garantir a real aprendizagem. Ou seja, com a criação da “escola pública 

para todos” e com o aumento no quantitativo de crianças das camadas populares passando a 

ter acesso à escola seriada, a alfabetização passou a ser pautada por métodos que envolviam 

os testes de prontidão e estes eram uma forma de impedir que as crianças vindas dessas 

classes avançassem, sem ter o suposto “domínio” da leitura e da escrita. 

A alfabetização, no sistema escolar organizado em série no Brasil, apresentava dois 

problemas principais: por um lado, apenas um ano era destinado à alfabetização e, por outro, 

esse processo pautava-se em uma concepção de língua baseada no paradigma 

condutivista/behaviorista. Nessa concepção, a aprendizagem da leitura e da escrita se dava por 

associação, sendo a língua escrita considerada como um código de transcrição de fonemas 

para o traçado gráfico (SOARES, 2003a). Esse processo de alfabetização se dava por meio da 

aquisição de técnicas de ler e escrever; ou seja, ao final da 1ª série, cada aluno deveria 

codificar (transcrição gráfica da linguagem oral) e decodificar (transformação do escrito em 

som).  

Nesse contexto, não sendo reconhecida a participação da criança no processo de 

alfabetização, os métodos tradicionais de alfabetização eram utilizados para se ensinar a 

leitura e a escrita, sendo de dois tipos fundamentais: os sintéticos e os analíticos. Os sintéticos 

(alfabético, silábico e fônico) partiam das estruturas mais simples (letras, fonemas, sílabas) e, 

por meio de sucessivas ligações, levavam os alunos a ler palavras, frases e textos; os métodos 

analíticos partiam das unidades maiores (palavras, frases e pequenos textos) para só depois 

conduzir à análise das partes menores que constituíam as palavras (letras e/ou sílabas) 

(GALVÃO e LEAL, 2005). Apesar das diferenças, ambos os métodos baseavam-se na 
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repetição, na cópia e no uso de códigos e não na elaboração e na construção de conhecimentos 

sobre a língua pelo aluno. 

Esses métodos tinham como objetivo combater o fracasso que a escola seriada 

apresentava, principalmente na 1ª série, e alfabetizar os alunos até o final de um ano. Com a 

expansão da escolarização para as camadas populares, por meio da institucionalização da 

escola pública, as práticas de alfabetização pautadas nesses métodos geraram índices elevados 

de fracasso escolar. Fracassavam as crianças das camadas populares, obrigadas a compreender 

uma língua que lhes era estranha e não lhes trazia nenhuma idéia de pertencimento 

(MORTATTI, 2000). 

Antes de iniciar o processo de aprendizagem da leitura e da escrita, todas as crianças 

deveriam passar por um período preparatório marcado por atividades de prontidão que 

visavam ao desenvolvimento da coordenação motora e da discriminação visual e auditiva. 

Além disso, os alunos que não dominavam a leitura e a escrita, em um ano, eram considerados 

inaptos, devendo repetir a 1ª série, até desenvolverem essas habilidades, ocorrendo, muitas 

vezes, a repetência e a evasão (MORTATTI, 2000).  

Portanto, o fracasso escolar surgiu da expansão da escolarização às camadas populares 

e da institucionalização da escola pública seriada, pautada em uma concepção 

condutivista/behaviorista de sujeito, de ensino, de aprendizagem e de educação que se 

materializou na sua estrutura e nos métodos utilizados para alfabetizar; pois, apesar do 

discurso inclusivo, a escola seriada não garantia a aprendizagem da alfabetização 

(MORTATTI, 2000).  

Na tentativa de encontrar soluções para o fracasso escolar, a organização escolar em 

ciclos apareceu como perspectiva ‘salvadora’, nesse contexto específico, assim como a 

concepção construtivista, que passou a ser assumida e disseminada como eixo teórico-

metodológico necessário às práticas de alfabetização ante as mudanças sociais e políticas 

vivenciadas no final do século XX. Trataremos dessa organização escolar em ciclos na 

próxima sessão. 

 

1.1.3 Implantação do sistema escolar em ciclos: rompendo com a seriação no ensino 

 

O caráter excludente e seletivo do sistema educacional seriado brasileiro foi observado 

pelo baixo nível de alunos alfabetizados, vindo o ciclo apresentar-se como uma alternativa 

viável de estrutura escolar. Segundo Mainardes (2007a), o processo de formação da política 

de ciclos no Brasil poderia ser dividido em três períodos: o primeiro corresponde aos 
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antecedentes da organização em ciclos, o segundo constituiu-se na emergência do Ciclo 

Básico de Alfabetização e o terceiro foi formado a partir da ampliação do sistema em ciclos 

para todo o Ensino Fundamental. 

Em relação ao primeiro período, por volta de 1918 a 1921, Mainardes (2007a) apontou 

que esse ocorreu ainda no regime seriado e foi marcado pela crítica à reprovação, buscava 

reduzir as taxas de reprovação e o desperdício de recursos financeiros, além de promover 

todos os alunos, pela falta de vagas no Ensino Primário da época. Logo após, na década de 

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

reprovação, que chegaram ao índice mais elevado na América Latina, com 57,4% ao final da 

1ª série do 1º grau2 (MAINARDES, 2007b); assim, surgiu o debate sobre o desperdício de 

recursos financeiros, buscando-se aumentar o número de vagas na escola e reclamando-se um 

padrão de escola mais moderno.  

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

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

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

implantação da Promoção por Rendimento Efetivo em um grupo escolar experimental. Em 

1963 até final dos anos de 1960, foi a vez de o Distrito Federal organizar o Ensino Primário 

em fases e etapas. Pernambuco organizou a escolarização em níveis em 1968, mas não se tem 

data do período de duração desse projeto. 

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

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

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

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

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

séries, depois atingindo todo o sistema de ensino de 1º grau do Estado. Os alunos eram 

promovidos automaticamente para as outras séries, chegando, ao final do 1º grau, muitas 

vezes, alunos não-alfabetizados.  

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

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

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

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

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

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

instituiu a nova organização da Educação Básica. 
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conceitos (MAINARDES, 2007a). Assim, as séries passaram a ser substituídas pelos ciclos, 

por se buscar um novo modo de agir da escola que comportasse a nova perspectiva de 

currículo baseada em uma concepção do conhecimento, na qual todos poderiam aprender em 

todos os momentos da vida e não só na escola, rompendo-se com a lógica seriada baseada na 

hierarquia dos tempos escolares e centrada no domínio de cada matéria como requisito para a 

mobilidade dentro do sistema escolar. 

As séries foram abolidas e, por não ser permitida a reprovação, o aluno poderia ser 

submetido a um ano de estudo complementar ao final do bloco, caso não alcançasse os 

objetivos propostos. Porém, essa proposta foi dissolvida, por ter despertado grande resistência 

entre os docentes, pois tinha um longo intervalo de tempo escolar e faltava-lhe manutenção 

clara de procedimentos adotados pelos diferentes professores. Assim o Bloco Único no Rio de 

Janeiro inspirou novas propostas de ciclos em substituição às séries (MAINARDES, 2007a). 

No entanto, Mainardes (op. cit.) afirmou que essas experiências pioneiras de políticas de não-

retenção, além de buscarem reduzir as taxas de reprovação e evasão, pretendiam eliminar a 

reprovação nos primeiros anos do ensino fundamental, com a implantação da progressão 

automática.  

Segundo Souza Junior (2007), as reformas educacionais efetuadas até esse momento 

não eram fruto de uma política curricular no Brasil, pois o conhecimento era considerado 

neutro. O autor enfatiza que, quando os pilares da ditadura começaram a ruir, no final da 

década de 1970 e início de 1980, em função da crise econômica, social e política que se 

instalou, ocorreu uma reorganização das redes estaduais de ensino. Posteriormente, com a 

vitória de partidos de oposição à ditadura  em várias urnas, educadores progressistas 

assumiram cargos importantes e passaram a interferir na organização educacional dos 

governos. A principal mudança foi a implantação dos Ciclos Básicos de Alfabetização, em 

São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás, entre 1984 e 1990. Iniciou-se, a partir desses 

acontecimentos, o segundo período da política de ciclos no Brasil, com a revisão e  a 

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

O Ciclo Básico eliminou a reprovação no final da 1ª série, ampliou o período de 

alfabetização e assegurou a continuidade do processo, respaldado pelas novas perspectivas 

teóricas em alfabetização. A importância do Ciclo Básico de Alfabetização estaria na ruptura 

da idéia de uma simples promoção automática, subsidiando a possibilidade de implantação do 

ensino por ciclos nas demais séries do Ensino Fundamental (MAINARDES, 2001). As 

orientações chamadas construtivistas deslocaram o eixo sociopolítico da criação do Ciclo 

Básico, como um reflexo da política dos Estados, para o terreno cognitivo e da interação entre 
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os indivíduos, pois o Ciclo Básico de Alfabetização nesses estados disseminou uma “nova” 

concepção de alfabetização baseada nos resultados das pesquisas de Ferreiro e Teberosky 

(1999). A disseminação das idéias de Emília Ferreiro, em alguns desses Estados, ocorreu 

apenas em uma fase inicial do processo de implantação, como foi o caso do Estado do Paraná 

(MAINARDES, 1995). 

Essas transformações, na concepção da alfabetização e do processo de apropriação dos 

conhecimentos pelo sujeito, revelaram a necessidade de mudanças tanto na postura do 

professor, no que diz respeito à atuação do aprendiz, como na organização dos conteúdos, 

fator essencial, a partir dos debates que permeavam as novas concepções de alfabetização. 

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

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

bem-sucedidas. Nessa época, segundo Soares (2003a), ocorreu uma busca de superação tanto 

da consciência ingênua – relacionada à concepção redentora da educação –  quanto da 

consciência crítico-reprodutora – relacionada à concepção de escola reprodutora.  

Barretto e Mitrulis (2004) apontaram que os primeiros ciclos básicos de alfabetização 

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

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

reorganização da escola pública, diminuindo a distância entre o desempenho dos alunos das 

diferentes camadas da população e buscando assegurar a escolaridade básica. Essas 

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

que havia na passagem da 1ª série para a 2ª série do que promover a mudança de séries para 

ciclos no ensino de 1º grau. Elas traziam implicações administrativas, organizacionais e 

pedagógicas e eram justificadas por motivos políticos e educacionais, eliminando a 

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

Havia a preocupação com aqueles alunos que, tendo avançado na alfabetização ao 

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

autores supracitados, esperava-se que os alunos manifestassem certas atitudes, adquirissem 

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

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

conjunto de alunos tivesse a oportunidade de aprender as mesmas coisas.  

Mainardes (2001) afirmou que o Ciclo Básico em São Paulo atingiu apenas as duas 

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

nos índices de promoção. Logo após, foi instituída a jornada única de trabalho do professor e 
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dos alunos, com 6 horas diárias em melhores condições. Em Minas Gerais, o processo do 

Ciclo Básico foi similar ao de São Paulo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Nessa pesquisa, as autoras prescreveram as seguintes recomendações para o sucesso 

dos ciclos: que a organização das classes fosse exclusivamente por faixa etária; que os 

remanejamentos de alunos fossem desestimulados; que houvesse instrumentalização do 

professor para trabalhar com grupos heterogêneos; que ocorresse o acompanhamento contínuo 

do processo de implantação da inovação educacional; que se criassem sistemáticas de 

avaliação e controle para garantir patamares mínimos de desempenho; e que houvesse 

informação à sociedade civil do processo para viabilizar as mudanças propostas (SILVA e 

DAVIS, 1993). 

Mainardes (2001) relatou que no Paraná a implantação do Ciclo Básico contou com a 

assessoria de técnicos do estado de São Paulo e, posteriormente, a proposta foi ampliada para 

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

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

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

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

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

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

Porém, a aprovação diminuiu 1,1% e a retenção aumentou 2,4%. 

O autor ainda afirmou que pesquisas empíricas sobre os Ciclos Básicos de 

Alfabetização mostraram que alguns alunos, considerados mais “atrasados”, eram colocados 

em grupos especiais ou mantidos na mesma etapa/série, em vez de serem promovidos; 

também o trabalho diversificado em sala de aula não foi adotado; posteriormente, em 

programas de escola em ciclos, implementados a partir dos anos de 1990, a idéia de 

aprendizagem contínua permaneceria ainda problemática. Com o passar dos anos, essas 

práticas de remanejamento e ‘reprovação camuflada’ foram sendo abandonadas; no entanto, 
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outras formas de exclusão no interior das salas de aula de escolas organizadas em ciclos foram 

identificadas em algumas pesquisas mais recentes (MAINARDES, 2007a).  

Finalmente, segundo Mainardes (2007a), no terceiro período da implantação da 

política de ciclos no Brasil, em 1990, a idéia de ciclos já constava nos ideários pedagógicos e 

na LDB nº 9394/96 (BRASIL, 1996), ao reafirmar que as escolas poderiam ser organizadas 

em ciclos, séries, semestres ou ainda adotar o regime de progressão continuada 

(MAINARDES, 2001, 2007a). Dessa forma, outras iniciativas de ampliação da implantação 

dos ciclos em todo o Ensino Fundamental começaram a surgir: em 1992, São Paulo 

reorganizou o ensino em três ciclos, dividindo-os em inicial, intermediário e final; em 1994, 

surgiu a Escola Plural, em Belo Horizonte, com a organização em ciclos de formação e já a 

partir dos 6 anos de idade; de 1992 até 1999, Belém do Pará ampliou a implantação dos ciclos 

até a 8ª série; e, em 1997, Porto Alegre criou a ‘Escola Cidadã’ (BARRETTO e MITRULIS, 

2004). 

Essas iniciativas passaram a abranger todo o Ensino Fundamental e buscavam romper 

com a lógica da exclusão. Segundo dados do Censo Educacional de 2005, divulgados pelo 

INEP, o percentual de escolas brasileiras que apresentavam uma combinação de séries e 

ciclos no Ensino Fundamental era de 7,6%, e o de escolas organizadas unicamente em ciclos 

era de 11,1%. Considerando-se os dados referentes ao número de matrículas, encontraríamos 

19,6% de matriculados em escolas exclusivamente organizadas em ciclos e 15,5% em escolas 

que adotariam as duas formas de organização (FERNANDES, 2007). No próximo capítulo, 

traçaremos algumas discussões iniciais sobre a organização escolar em ciclos no Brasil. 

 

1.2 Organização da escolarização em ciclos no Brasil: algumas discussões 

 

Apresentaremos, nesta sessão, algumas considerações teóricas que envolveriam as 

definições, limitações e perspectivas da escola em ciclos, tratando, posteriormente, do tema 

do fracasso escolar na organização escolar em ciclos. Apesar de sinalizarmos e 

compreendermos a importância das opções teóricas dos autores mencionados, não 

ampliaremos, pela limitação do presente estudo, os aportes teóricos que eles utilizaram para 

fundamentar seu discurso. 
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1.2.1 Considerações sobre a organização escolar em ciclos  

 

Consideramos importante, na compreensão da lógica do funcionamento da 

escolaridade em ciclos, pontuar as colocações de Mainardes (2007a), apoiando-se na teoria de 

Bernstein (1990). Mainardes (2007a) enfatizou que a implantação da política de ciclos 

representaria a transição de uma pedagogia centrada no professor (pedagogia visível) para 

uma pedagogia centrada na criança (pedagogia invisível); o que necessariamente diferenciaria 

uma da outra seria o fato de o enquadramento e classificação serem fortes ou fracos. Assim, 

segundo ele, na teoria de Bernstein (1990), os conceitos de enquadramento e classificação 

seriam centrais: enquanto esta estaria relacionada à natureza da diferenciação entre conteúdos 

e áreas do conhecimento, aquele estaria relacionado “ao grau de controle do que é 

transmitido, do que é recebido e do que pode ou não ser transmitido na relação pedagógica” 

(MAINARDES, 2007a, p.45).  

Portanto, quando a classificação fosse forte, haveria uma separação clara entre os 

conteúdos; quando a classificação fosse fraca, esses limites entre conteúdos e áreas de 

conhecimento seriam fracos. Da mesma forma, um enquadramento forte indicaria que o 

transmissor (professor, pais, escola, etc.) regulava explicitamente o conteúdo 

(seqüenciamento, forma, compassamento – ritmo/velocidade) e o discurso; se fosse fraco, o 

transmissor teria aparentemente menor controle sobre os elementos da prática pedagógica 

(MAINARDES, 2007a). 

Mainardes (2007a) apontou ainda que Bernstein (1990) considerava a existência de 

diferentes tipos de práticas educacionais e que haveria uma diferença nos pressupostos de 

classe social das pedagogias visíveis e invisíveis. A pedagogia visível, por ter o 

enquadramento e a classificação fortes, seria marcada por práticas estratificadas de 

transmissão do conhecimento. Já as pedagogias invisíveis seriam marcadas por uma 

classificação e um enquadramento fracos, estando menos preocupadas em produzir diferenças 

estratificadoras visíveis entre os adquirentes. No entanto, Mainardes (2007a) adverte-nos de 

que, para Bernstein (1990), ambas as pedagogias carregam pressupostos de classe social.  

Para melhor explicitar essa relação entre prática pedagógica e classe social, Mainardes 

(2007a) apontou que Bernstein (1990) examinou três regras da prática pedagógica como 

condutor cultural, enfatizando que qualquer relação pedagógica seria permeada pela relação 

entre essas três regras: regras hierárquicas, regras de seqüenciamento e regras criteriais. 

Segundo ele, essas regras, além de afetar o conteúdo a ser transmitido, determinariam quem 

seria bem-sucedido. 
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A regra hierárquica (reguladora) estaria relacionada à aquisição de regras de ordem 

social, de caráter e de modos de comportamento, gerando uma conduta apropriada na relação 

pedagógica. As regras de seqüenciamento/compassamento (instrucional) estariam 

relacionadas à progressão da transmissão do conhecimento e à velocidade de aprendizagem 

em determinado tempo. E as regras criteriais estariam relacionadas à avaliação dos alunos 

com base nos critérios reguladores (modo de comportamento, conduta, caráter) e instrucionais 

(aquisição de conhecimentos e habilidades). Além disso, essas regras poderiam ser explícitas 

ou implícitas. No primeiro tipo, a criança teria conhecimento do seu ‘projeto temporal’ 

(quanto/o que ela precisaria aprender em relação ao tempo/conteúdo/seqüência) e, no segundo 

tipo, a criança não saberia o seu projeto temporal, apenas o transmissor o conheceria.  

A partir dessas considerações iniciais sobre a teoria de Bernstein (1990) e 

relacionando-a às escolas em série e em ciclos, Mainardes (2007a) ajudou-nos a perceber que 

a escola em ciclos teria várias características da pedagogia invisível, enquanto a seriada 

estaria ligada à pedagogia visível, por meio de três considerações. Inicialmente, enfatizou que 

a ampliação do tempo de aprendizagem proposta pelos ciclos significaria o afrouxamento das 

regras de seqüenciamento e compassamento. Em segundo lugar, apontou que a avaliação nos 

ciclos assumiria nova postura, com critérios mais implícitos, enfatizando as aprendizagens, 

revisitando o processo de ensino-aprendizagem e atendendo a diferentes necessidades de 

aprendizagem; ou seja, as regras criteriais seriam alteradas em sua essência. E, por fim, os 

alunos assumiriam um papel mais ativo no processo de aprendizagem no ciclo, característica 

da pedagogia invisível, modificando as  regras hierárquicas. Ressaltamos, porém, neste ponto 

da discussão, a necessidade de essas regras serem claras para o professor, mesmo que 

implícitas para o aluno. 

Dessa forma, em relação aos ciclos e o contexto da política pública, concordamos com 

Mainardes (2007a), o qual apontou que a transposição das séries para os ciclos implicaria uma 

mudança de ‘código’, ou seja, uma mudança da lógica de funcionamento da política 

educacional, da gestão escolar, da dinâmica na sala de aula e da participação do aluno. Além 

disso, o autor afirmou que vários estudos indicaram que a formação dos professores tinha sido 

insuficiente nos processos de implementação e que, na literatura, esse modelo coercitivo teria 

sido criticado, sugerindo-se modelos de implementação mais participativos como alternativa. 

Sendo assim, segundo Mainardes (2006), essa proposta de ciclos, por um lado, necessitaria da 

adesão dos professores e não deveria ser imposta de forma coercitiva, de “cima para baixo”, 

sem a participação dos mesmos; e, por outro lado, a proposta de ciclos demandaria um intenso 

e contínuo processo de formação de professores.       
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Nessa perspectiva, o foco de atenção do processo ensino-aprendizagem, no sistema de 

ciclos, mudaria do professor ou do ensino para a relação professor-aluno e para o modo como 

a aprendizagem ocorreria, possibilitando ao aluno a construção de conhecimentos para seu 

pleno desenvolvimento. Salientamos, porém, que essa nova forma de ordenar a escola estaria 

inserida em uma prática pedagógica que pressupunha a conscientização, por parte dos 

professores, das progressões e sucessões necessárias ao aluno, para que o processo de ensino e 

aprendizagem não se perdesse sem o estabelecimento de metas e o aprofundamento dos 

conteúdos a cada ano do ciclo. Tendo por base essas considerações, abordaremos, na próxima 

sessão, as limitações e perspectivas da escola em ciclos. 

 

1.2.2 Escola em ciclos: limitações e perspectivas 

 

Segundo o dicionário de Ferreira (1986), o termo “ciclo” viria do grego kyklos e do 

latim cyclu e poderia significar: série de fenômenos que se sucedem numa ordem 

determinada; algo equivalente a “círculo”. Da mesma forma, o termo “série” viria do latim 

serie, podendo significar: ordem de fatos ou coisas ligados por uma relação; sucessão; 

seqüência ininterrupta; classe; categoria; subdivisões de uma classificação. Souza Junior 

(2007), portanto, apontou que ambos os termos representavam o significado de algo que tinha 

periodicidade, sucessão e seqüência; no entanto, o termo “série” nos daria a idéia de algo 

retilíneo e o termo “ciclo” traria imbuído um sentido de circularidade. Originalmente, a 

palavra ciclo foi usada por Wallon para referir-se aos períodos de desenvolvimento humano 

(MAINARDES, 2007a), em sua proposta pioneira de organização em ciclos, dentro do plano 

Langevin-Wallon, que objetivava a reconstrução democrática da França, após a Segunda 

Guerra Mundial. No final dos anos 1980, quando essa proposta apareceu na Reforma do 

Ensino na França, essa perspectiva psicológica foi reinterpretada.  

Antes de mais nada, faz-se necessário distinguir o regime em ciclos do regime de 

progressão continuada. Inicialmente, apoiando-nos em Mainardes (2007a), afirmamos que os 

ciclos (de formação ou de aprendizagem) constituiriam uma versão aparentemente 

progressiva da política; e a progressão continuada, a versão mais conservadora. Sabemos, 

porém, que as políticas de ciclos poderiam assumir um caráter mais progressista, se 

implementadas como parte de um conjunto de medidas que objetivavam a criação de um 

sistema educacional mais igualitário e democrático; ou conservador, se implementado com o 

objetivo de racionalizar o fluxo de alunos e reduzir as taxas de reprovação. 
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Segundo Mainardes (2007a), para o ciclo ser caracterizado em uma versão mais 

progressista ou conservadora dependeria de diversos fatores, tais como: concepção de Estado 

e de política educacional que orientaria as gestões (estaduais e municipais); objetivos e 

propósitos que eram atribuídos à política e/ou ao programa; estratégias usadas na formulação 

e na implantação (espaços de participação, discussão); características das mudanças propostas 

– que poderiam ser mudanças formais ou mudanças essenciais; papel atribuído à apropriação 

do conhecimento sistematizado; discurso pedagógico proposto e disseminado (afirmativo, 

negativo); infra-estrutura garantida às escolas; tipo de formação permanente dos professores. 

De outra forma, segundo Poli (apud MAINARDES, 2001, p. 36), o regime de 

Progressão Continuada seria formado de três quesitos: “não-prejuízo da avaliação do processo 

de ensino-aprendizagem; obrigatoriedade dos estudos de recuperação para alunos de baixo 

rendimento e possibilidade de retenção, por um ano, no final do ciclo. Se retirarmos esses três 

itens da progressão continuada, teremos a promoção automática”. Além disso, Mainardes 

(2007a) afirmou que a Progressão Continuada se enquadraria em uma perspectiva mais 

conservadora, pelo fato de ter como base a existência de séries, enfatizar a racionalização do 

fluxo escolar, não apresentar um discurso comprometido com a transformação social e escolar 

e promover mudanças superficiais no currículo, na avaliação e na escola. 

Além disso, o referido autor apresentou algumas diferenças básicas na idealização dos 

Ciclos de Aprendizagem e de Formação. Nos Ciclos de Aprendizagem, a organização dos 

grupos de alunos baseia-se nas idades e eles poderiam ser reprovados ao final dos ciclos de 

dois ou três anos de duração, caso não atingissem os objetivos do ciclo. Além disso, eles 

propunham rupturas menos radicais em relação a currículo, avaliação, metodologia e 

organização, tendo na experiência de São Paulo e nos textos de Philippe Perrenoud sua 

principal referência de formulação teórica. Já os Ciclos de Formação se baseariam nos ciclos 

do desenvolvimento humano (infância, puberdade, adolescência), propondo mudanças mais 

radicais quanto aos sistemas de ensino e organização escolar. Suas principais referências 

teóricas foram os textos de Miguel Arroyo, Andréa Krug, Elvira Lima e as experiências da 

Escola Plural (Belo Horizonte) e da Escola Cidadã (Porto Alegre).  

É curioso que utilizando-se de uma definição mais genérica, sem especificar o tipo de 

ciclo a que se referem, os documentos oficiais para a educação fortaleceram o uso do sistema 

de ciclos como um tipo de resposta ao fracasso e à exclusão escolar. Inicialmente, a LDB, nº 

9.394/96 (BRASIL, 1996) reiterou os ciclos como uma das formas de organização escolar e 

deu suporte ao surgimento de políticas nessa área. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(doravante PCNs) enfatizaram que os ciclos tornariam possível a adequação do conteúdo a ser 
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ensinado aos ritmos de aprendizagem. No entanto, Mainardes (2007a) afirmou que esse 

documento não rompia com a idéia de seriação, e sua proposta aproximava-se mais do regime 

de progressão continuada do que dos ciclos de aprendizagem ou formação; ou seja, constituía-

se em uma versão conservadora da política de ciclos. Por fim, os ciclos foram fortalecidos 

com o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei Federal nº 10.172, de janeiro de 2001, que 

propôs a elevação do nível de escolaridade e a redução das desigualdades sociais, através do 

acesso e da permanência nas escolas, trazendo a mesma linha de uso do termo “ciclo” e sem 

propor mudanças radicais quanto à implantação da política de ciclos na perspectiva 

progressiva. 

Apesar de muitos estudos destacarem as limitações dos processos de implementação 

dos ciclos e dos resultados dessa política, poucos estudos a analisaram numa perspectiva 

crítica. Em relação às limitações e perspectivas da pesquisa sobre ciclos no Brasil, Mainardes 

(2006) apontou que o número de produções e publicações sobre ciclos tem sido bastante 

significativo; no entanto, vários aspectos precisariam ser aprofundados na pesquisa sobre essa 

temática. Embora os ciclos pudessem ser considerados uma alternativa viável para a educação 

das camadas populares, não se pode perder de vista a possibilidade da reprodução das 

desigualdades do regime seriado (MAINARDES, 2006).  

Mainardes (2006) também apontou que uma das limitações nas pesquisas tem sido a 

falta de uma discussão mais aprofundada da natureza política dos ciclos e a falta de uma 

análise do desenvolvimento do discurso da escola em ciclos no Brasil. Outros aspectos pouco 

explorados nas pesquisas, segundo o autor, foram: a observação e a pesquisa etnográfica na 

sala de aula; a análise da trajetória das políticas, desde sua formulação até a implementação 

em sala de aula; e pesquisas que incluíssem a opinião de formuladores de políticas da escola 

em ciclos. Traçaremos, na próxima sessão, a relação entre fracasso escolar e sistema escolar 

organizado em ciclos.  

 

1.2.3 A organização em ciclos e o fracasso escolar na alfabetização 

 

O fracasso escolar tem sido relacionado, em diferentes aspectos da política 

educacional, por meio da evasão e da repetência, às práticas pedagógicas, aos projetos 

político-pedagógicos das Secretarias de Educação e às práticas avaliativas da escrita. Na 

tentativa de combater o fracasso escolar, políticas públicas de educação começaram a ser 

implantadas (FERNANDES, 2003), sendo anunciada a progressão automática desde os anos 

de 1920, voltando a ser discutida por volta de 1950 (MAINARDES, 2001). Essa discussão foi 
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fomentada pelo espírito desenvolvimentista dos anos de 1950, pela divulgação dos estudos da 

UNESCO sobre os altos índices de reprovação e pelo incentivo à progressão automática por 

esse órgão. Foi, portanto, a partir dessas discussões que a organização em ciclos ganhou 

espaço no ideário brasileiro e as primeiras experiências em ciclos foram realizadas, conforme 

já apresentado. 

Fernandes (2003) argumentou que a escola pública não seria adequada ao aluno das 

camadas populares, pois seu aluno ideal seria o das classes médias. Apoiando-se em Patto 

(1999), a autora concluiu que a concepção corrente seria a de que o fracasso escolar teria suas 

causas atribuídas às camadas populares (Teoria da Privação Cultural), apesar de pesquisas 

realizadas após os anos de 1970 já apontarem as causas intra-escolares. Dessa forma, Soares 

(1989) propôs que a democratização do acesso à escola não significou a democratização da 

escola; ou seja, a escola se teria demonstrado incompetente para educar essas camadas 

populares, acentuando e legitimando a desigualdade social.  

Soares (1989) ainda revelou que o fracasso na alfabetização no Brasil era explicado, 

no sistema seriado, por meio de três discursos: a ideologia do dom, que afirmava que a escola 

oferecia “igualdade de oportunidades”, e cabia ao dom (talento natural) de cada um o 

aproveitamento dessas; a ideologia da deficiência cultural, que afirmava que a inteligência dos 

indivíduos dependia de sua origem social; e, por fim, a ideologia das diferenças culturais, que 

enfatizava que ‘ser diferente’ (não pertencer) às classes dominantes era ser inferior, mesmo 

sendo considerado alguém de cultura. De outra forma, autores como Souza (2000) 

observaram que o fracasso escolar foi explicado pela teoria racista e por uma outra vertente 

que o veria como forma de resistência usada por grupos minoritários para afirmarem sua 

diferença e identidade. 

Tendo posto essa discussão sobre as correntes nas discussões acadêmicas que 

explicariam o fracasso escolar, encontramos certo consenso entre pesquisadores de que a 

alfabetização em um sistema ciclado ocorreria com maior apropriação por parte dos alunos 

por garantir um espaço de aprendizagem amplo, respeitando o desenvolvimento individual de 

cada um. No entanto, pesquisas apontam que ainda encontramos alunos que não se 

apropriaram da leitura e da escrita com autonomia, ao final do ciclo inicial ou de alfabetização 

e mesmo em ciclos posteriores (FRIGOTTO, 2005). 

Autores como Ludke (2001) e Arroyo (1997), entre outros, enfatizaram a importância 

de relacionar o fracasso à discussão sobre a avaliação; nesse processo de fracasso – sucesso 

escolar, a avaliação exerceria um papel importante, pois seria por meio dela que se 

sancionaria o sucesso ou o insucesso do aluno. Assim, a realidade econômica e social 
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influenciou a formação de uma cultura de segregação e exclusão social, tornando a escola 

seletiva e legitimando o fracasso escolar através do elitismo de seus processos excludentes. 

Aprofundando a questão do fracasso escolar, Ludke (2001) apontou o ensino em série 

como uma dificuldade estrutural nesse processo, por apresentam uma divisão arbitrária da 

organização escolar, que pode não corresponder à evolução natural do aluno na 

aprendizagem. Daí os ciclos serem vistos como uma forma de romper com a artificialidade da 

divisão em séries. Porém, esses não deveriam ser implantados através de mudanças rápidas e 

nem pela simples supressão das séries e avaliações. Seria “preciso reaproveitar o tempo 

definido pelo ciclo, com iniciativas condizentes com esse ritmo e adequadas ao percurso de 

cada aluno” (LUDKE, 2001, p. 30). 

Isso posto, tratamos de apontar alguns olhares diversos e muitas vezes contrários sobre 

a relação que se estabeleceu entre alfabetização no ciclo e fracasso escolar. Para uns, o 

fracasso seria combatido pelo ciclo; para outros, camuflado. Referimo-nos ao termo “ciclo” 

de forma genérica, seja qual for sua classificação: aprendizagem ou formação. 

Em primeiro lugar, encontramos o olhar sobre a alfabetização no ciclo como uma 

alternativa de combate ao fracasso escolar, pois o ciclo potencializaria a formação dos alunos 

e garantiria um continuum de aprendizagem (ARROYO, 1997). Foram, portanto, apontadas 

algumas vantagens para a implementação dos ciclos: por um lado, teriam uma estrutura 

escolar voltada ao desenvolvimento humano, o que garantiria o acompanhamento qualitativo 

do aluno, e, em relação à aprendizagem significativa, os ciclos teriam o respeito ao seu ritmo 

de aprendizagem; para isso, seria necessária uma estrutura diferenciada na escola. Por outro 

lado, os ciclos também foram vistos como mecanismo político-escolar de solução da retenção 

(BARRETTO e MITRULLIS, 1999).  

Arroyo (1997) apontou três hipóteses que norteariam sua análise a favor do ciclo: em 

primeiro lugar, enfatizou que a lógica da cultura da exclusão permearia todas as instituições 

sociais e políticas; em segundo lugar, essa cultura estaria materializada na organização e no 

sistema escolar, portanto, ao olhar o fracasso-sucesso, devemos analisar a própria estrutura 

escolar; e, por fim, esse fracasso estaria ligado à redução do direito à educação básica a um 

processo disciplinar e seriado de ensino-aprendizagem. Portanto, segundo esse autor, as 

desigualdades socioculturais da infância pobre aliar-se-iam, muitas vezes, aos mecanismos de 

exclusão do nosso sistema escolar, pois “o tema fracasso-sucesso escolar está posto pela 

realidade social com toda premência” (ARROYO, 1997, p.12); ou seja, o fracasso não seria 

externo ao processo escolar, no qual estaria instalada a cultura da exclusão histórico-social-
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política e econômica, por compreendermos que os alunos, mestres e pais são sujeitos 

históricos e culturais e que a própria instituição é: 

 
[...] um produto histórico, cultural, e age e interage numa trama de 
complexos processos socioculturais. A escola é uma organização 
socialmente construída e reconstituída. Tem uma dimensão cultural. Diante 
da ênfase nas imagens racionais, mecânicas, determinantes, entrada-
processo-saída-produto, as imagens de cores socioculturais teriam maior 
poder de compreensão e explicação dos resultados escolares (ARROYO, 
1997, p.16). 

 

Em suas análises, Mainardes (2001; 2007c) apontou possíveis implicações positivas da 

organização escolar em ciclos, tais como: mais tempo para a aprendizagem; necessidade de 

reorganizar e repensar a escola; agilização do fluxo de alunos e diminuição do desperdício 

financeiro; descongestionamento do sistema escolar; garantia da permanência na escola; 

capitalização de recursos; mudanças nas concepções e práticas pedagógicas e sensibilização 

das famílias pela aprendizagem dos alunos. No entanto, esse autor revelou, também, haver 

possíveis implicações negativas da organização escolar em ciclos, como: promoção de 

exclusão interna e estratificação na sala de aula; solução apenas formal, sem resolver o 

problema da não-aprendizagem; falta de continuidade da aprendizagem; falta de continuidade 

administrativa; ausência de trabalho coletivo na escola e projetos pedagógicos inconsistentes. 

Segundo Mainardes (2007c), os desafios na implantação das políticas de ciclos seriam: 

construir programas integrados (currículo + avaliação + orientações pedagógicas + gestão do 

sistema e escola + formação permanente + infra-estrutura); realizar mudanças essenciais e não 

apenas formais; criar estratégias para monitorar os resultados (avaliando e acompanhando as 

aprendizagens, definindo e apoiando os professores nas intervenções); formar 

permanentemente os professores sobre a proposta de ciclos, o trabalho com a heterogeneidade 

na sala, o suporte a alunos com dificuldade, o desenvolvimento curricular para os anos do 

ciclo; a realização da diagnose; e, por fim, elevar e manter a qualidade de ensino por meio da 

garantia dos conteúdos a cada ano. 

Ferreira e Leal (2006) anunciaram que haveria quatro argumentos básicos nas 

propostas que enfatizavam a adoção do regime ciclado: essa estrutura curricular favoreceria a 

interdisciplinaridade, a continuidade e a participação, respeitando os ritmos e tempos de 

aprendizagem; ela negaria a lógica excludente e competitiva das séries e adotaria a lógica 

inclusiva e solidária; teria a perspectiva multicultural, com respeito à diversidade de saberes, 
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práticas e valores do grupo; e, por fim, rejeitaria a homogeneização e valorizaria a 

heterogeneidade e a diversidade.  

Em segundo lugar, com um olhar oposto, encontramos o grupo dos que combatem o 

ensino ciclado, apregoando que seria um mascaramento do fracasso escolar na alfabetização, 

uma estratégia política e sem fundamentos teóricos consistentes. Um levantamento realizado 

sobre a avaliação na Educação Básica nos anos de 1990 (BARRETTO e PINTO, 2000) 

apontou Demo (1998), dentre os autores contemporâneos, como o único que se insurgiria 

abertamente contra a progressão continuada no ciclo. Em sua revisão sobre ciclos, Mainardes 

(2006) acrescentou à essa discussão as idéias de Grossi (2004), além de Demo (1998), como 

autores que discordavam explicitamente dessa política.  

Demo (1998) discutiu os riscos de a progressão continuada escamotear a falta de 

aprendizagem, levando a escola pública a se tornar “coisa pobre para os pobres”. O autor 

enfatizou que, ao considerarmos a possibilidade de não retenção entre os anos de um mesmo 

ciclo, seria necessário garantir, efetivamente, a aprendizagem dos alunos, na tentativa de 

evitar que os alunos concluíssem um ciclo, sem atingir as aprendizagens necessárias. Ele 

sugeriu, em defesa do sistema seriado, que se centralizasse o processo pedagógico na 

aprendizagem do aluno, envolvendo toda a escola, por meio da capacitação de professores, da 

organização de processos avaliativos, da busca do apoio dos pais e da comunidade, da 

organização de laboratórios e da promoção de eventos motivadores. No entanto, outros 

autores, contrários à postura de Demo (1998), utilizaram esse mesmo argumento e 

propuseram medidas semelhantes às sugeridas por Demo para defender o ciclo e a progressão 

continuada. 

Grossi (2004) enfatizou que os ciclos não possuíam uma teoria que os sustentasse, 

portanto, não poderiam ter resultados positivos. A partir dessa premissa, ela os considera 

como areia no alicerce da construção da prática na sala de aula. Segundo essa autora, os 

governos optaram pelo ciclo para combater o fracasso escolar; porém, o real problema não se 

resolveria com paliativos, mas com o entendimento de que a escola não exerce sua função 

socialmente estabelecida sobretudo aos alunos provenientes das camadas populares: a escola 

não ensina e os alunos não aprendem.  

A autora, citada anteriormente, enfatizou que a implementação burocrática dos ciclos 

não garantiria aprendizagem, mas esta seria garantida por uma instrumentalização didática 

apoiada em base teórica sólida. Portanto, segundo ela, os ciclos teriam surgido, também, com 

o intuito de escamotear a defasagem idade/série, por meio de uma proposta de ‘inclusão 

social’. Contrariamente, ela apontou que essa inclusão seria apenas externa, sem dar ao aluno 
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domínio do conhecimento em tempo hábil e, ao mesmo tempo, mantinha-o preso a um 

conhecimento rudimentar, em detrimento do saber letrado. 

Segundo Dalben (2000, p. 90), um dos pontos mais críticos da introdução dos ciclos 

nas redes seria que “a prática escolar ainda não consegue garantir o ritmo de aprendizagem 

daquele aluno que está na escola e não quer aprender, daquele aluno que sabe que, estudando 

ou não, irá para o próximo ciclo e, independente de seus resultados escolares, jamais será 

retido”. Concordando com o autor supracitado, apontamos que, apesar de a estrutura de ciclo 

apoiada pela LDB e pelos PCNs dar espaço para novas concepções de alfabetização, 

percebemos a ausência de uma proposta de avaliação mais específica quanto à leitura e à 

escrita, de um ano ao outro no ciclo. Apesar disto, enfatizamos, também,  ser atribuição do 

professor repensar essa prática avaliativa e sua relação com o currículo. No entanto, o que 

gera uma insegurança nos educadores é a falta de definições no currículo, organizado em 

ciclos, quanto às suas atribuições no ensino da língua.  

Nessa mesma linha de argumentação, Soares (2003a) apontou como um dos fatores 

que poderiam contribuir para o fracasso da alfabetização nos ciclos o fato de eles, por não 

terem uma definição de metas e objetivos ao longo dos anos que o compõem, estarem 

causando a perda da especificidade da alfabetização durante o processo de escolarização e a 

não-apropriação pelos alunos desse objeto específico de conhecimento, promovendo os baixos 

índices de alunos alfabetizados, ao longo e ao final do ciclo. 

Da mesma forma, Freitas (2002) argumentou a finalidade da implantação dos ciclos 

em reduzir os custos econômicos, sociais e políticos das formas de exclusão objetivas 

(repetência e evasão), sem alterar, em essência, a seletividade da escola, criando um "campo 

de exclusão subjetiva" (2002, p. 301). Segundo esse autor, apesar de os ciclos serem 

considerados mecanismos de resistência à lógica seriada, eles deveriam ser vistos: 

 
[...] como oportunidade para se elevar a conscientização e a atuação dos 
professores, alunos e pais, retirando-os do senso comum e revelando as 
reais travas para o desenvolvimento da escola e da sociedade – e não 
apenas serem vistos como uma 'solução' técnico-pedagógica para a 
repetência. (op.cit. p. 321)  

 
O autor supracitado enfatizou que poderia ocorrer a ‘exclusão branda’ nos ciclos; ou 

seja, o aluno avançaria nos anos do ciclo, sem efetuar, de fato, aprendizagens. Dessa forma, a 

sua reprovação seria adiada apenas para o fim do ciclo, e o aluno, responsabilizado pelo seu 

próprio fracasso. Paralelamente, ele enfatizou que os ciclos poderiam gerar uma 
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desresponsabilização do professor pelo processo de ensino se fossem adotados apenas como 

paliativos, sem mudança estrutural da proposta pedagógica nos diferentes sistemas de ensino.  

Em relação a essa questão, pesquisas enfatizaram que um dos fatores para a produção 

de fracassos no ciclo seria a exclusão que ocorre na própria sala de aula. As pesquisas de 

Linch (2002) e Mainardes (2004), revisitadas por Mainardes (2006), por exemplo, 

identificaram situações de “exclusão escolar oculta”, nas quais alunos eram promovidos, mas 

permaneciam excluídos dentro das salas de aula, sem receber o apoio necessário para 

progredirem em sua aprendizagem.  

Uma das alternativas que Mainardes (2007a) propôs para o enfrentamento desses 

problemas seria preparar professores para lidarem com grupos heterogêneos, em que todos 

teriam o direito de aprender e não apenas os alunos considerados “de elite”; além disso, ele 

enfatizou a necessidade de uma mudança na cultura do ensino, por meio de um ensino 

explícito e do trabalho diversificado na sala de aula. Segundo Mainardes, no ensino explícito 

o “professor assume o papel de mediador, ensinando a classe como um todo, propondo 

atividades em grupos ou ensinando as crianças individualmente” (2008, p. 128). 

Dessa forma, o fracasso escolar também poderia estar ligado à concepção de ensino e 

aprendizagem, ao nível de comprometimento do professor e à prática desenvolvida na escola 

em ciclos. As pesquisas de  Jacomini (2004), Franco (2006) e Fernandes (2003)  apoiam essas 

interpretações.  

Jacomini (2004) realizou uma pesquisa discutindo a atuação dos educadores no 

processo de implementação dos ciclos e da progressão continuada nas redes públicas de 

ensino de São Paulo, desde a Reforma de 1967/68 até a adoção dos ciclos e da progressão 

continuada, em 1992. A autora buscou analisar, com base em entrevistas com os professores, 

os condicionantes materiais, ideológicos e institucional-pedagógicos que geram resistência 

dos educadores em relação aos ciclos, buscando elucidar uma das controvérsias que 

envolveriam os ciclos e a progressão continuada: a resistência dos educadores em aceitá-los e 

implementá-los. Ela apoiou-se na idéia de condicionante desenvolvida por Paro (1996), 

ampliando-a. Assim, os condicionantes seriam: materiais (espaço físico, materiais 

pedagógicos, tempo e discussão  da proposta),  ideológicos (concepções e crenças) e 

institucional-pedagógicos (condições funcionais e organizativas da escola e práticas dos 

professores nos ciclos). 

Jacomini (op. cit.) apontou em suas conclusões que, em alguns casos, as escolas em 

ciclos não sofreram mudanças significativas em termos de tempo, conteúdo e avaliação, rumo 

a um novo ordenamento das práticas escolares centradas na aprendizagem dos alunos, 
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adquirindo entre os educadores a conotação pejorativa de ‘promoção automática’. Além disso, 

segundo ela, os baixos resultados nos rendimentos dos alunos provocaram um 

descontentamento histórico dos professores ante os ciclos e sua conseqüência no ensino, o que 

os levaria a permanecerem com algumas práticas adotadas no regime seriado. Isso geraria um 

descompasso: professores trabalhando em ciclos com prática seriada.  

No entanto, Jacomini (2004) apontou que os professores poderiam, nesse caso, estar 

contra a progressão continuada nos ciclos pelo fato de ela subverter seu modo de pensar a 

relação professor/aluno, ensino/aprendizagem, conhecimento/avaliação e não somente porque 

não haveria condições de trabalho para colocá-la em prática. Ou seja, ela enfatizou que, além 

de o Estado garantir condições materiais e institucional-pedagógicas à consolidação da 

progressão continuada nos ciclos como uma prática político-pedagógica, os resultados obtidos 

revelaram a necessidade de os educadores refletirem sobre suas concepções de ensino e 

aprendizagem, que condicionam suas práticas e dificultam o processo educativo mais 

democrático. 

Semelhantemente, Franco (2006), citando os resultados iniciais de estudo sob sua 

orientação, acerca do aprendizado da leitura em crianças de 1º ano do 1º ciclo, enfatizou que 

não haveria relação entre o sucesso da alfabetização e o método utilizado. O fator apresentado 

pelo autor como importante e determinante nesse processo de alfabetização foi o senso de 

responsabilidade do professor pelos seus alunos; ou seja, o fracasso escolar não seria só 

condicionado ao alunado no ano inicial, mas à escola, que se mostrava ineficiente na garantia 

do sucesso e da permanência.  

A pesquisa apresentada por ele foi um recorte de uma pesquisa longitudinal que teve 

início em 2005 e acompanharia a evolução da aprendizagem de leitura e matemática de alunos 

das séries iniciais no Rio de Janeiro, por quatro anos. Os dados que ele apresentou, nesse 

recorte, foram coletados em março e novembro de 2005, quando foram testados 1.890 

estudantes distribuídos por 30 escolas públicas municipais. A amostra foi composta por 

alunos de seis e sete anos, matriculados no 2º ano do 1º ciclo, o que corresponderia à primeira 

série no sistema seriado.  

Segundo o autor, os resultados apontaram que, no início do ano de 2005, 10% dos 

alunos da rede municipal lidavam apenas com conceitos elementares relacionados à 

aprendizagem da leitura; 66% dos alunos utilizavam estratégias de reconhecimento global 

para deduzirem o que estava escrito ou estavam compreendendo o sistema alfabético de 

escrita; 23% eram capazes de ler fazendo inferências e lidavam com alguns gêneros textuais, 
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podendo recuperar informações sobre eles. Por sua vez, 1% dos alunos se apresentavam 

familiarizados com textos mais diversificados, compreendendo-os. 

O autor supracitado apontou que, no final de 2005, foi possível perceber um aumento 

significativo no aprendizado dos alunos das escolas municipais. Isso significou que as escolas, 

em geral, agregaram mais conhecimentos aos seus alunos. Na segunda coleta, foi verificado 

que a maioria das crianças demonstrou habilidades de reconhecimento global da escrita e 

progressivo aumento da aprendizagem. Houve, também, um aumento para 9% dos alunos que 

se apresentaram familiarizados com textos mais diversificados, compreendendo-os.  

Segundo Franco (2006), essa distribuição indicou que ocorreu uma diminuição da 

diferença de conhecimento entre as crianças. Evidenciou, portanto, que as crianças menos 

alfabetizadas no início do ano agregaram em média mais conhecimentos do que as que tinham 

maior domínio da escrita desde o início do ano. Esse fato poderia estar relacionado a uma 

maior preocupação e dedicação dos professores em relação às crianças que ainda não 

dominavam a leitura ou poderia também estar relacionado à existência de dificuldades por 

parte dos professores em lidar com a heterogeneidade cognitiva e em oferecer propostas 

pedagógicas desafiantes para alunos em diferentes níveis de aprendizagem. No entanto, para 

além dessa análise, é de grande importância o aumento do aprendizado médio apresentado 

pelas crianças das escolas municipais. 

Esses resultados enfatizaram que o fracasso escolar no ciclo não se concentraria no 

início do processo de alfabetização apenas, provocando desdobramentos para outras séries e 

para outras áreas, apontando que a origem do fracasso poderia estar ligada, também, à 

consolidação da alfabetização nas séries iniciais. Conseqüentemente, isso poderia estar 

relacionado à falta de entendimento quanto ao tempo necessário para que esse processo se 

solidificasse e quanto à variabilidade desse tempo, que dependeria do acesso das crianças à 

leitura e à escrita não só na escola, mas também fora do contexto escolar.  

Na pesquisa de Fernandes (2003), realizada no âmbito de uma unidade escolar em 

Niterói, os resultados foram obtidos a partir da análise qualitativa e constituiu-se em um 

estudo de caso que se desenvolveu por meio de observações de reuniões de equipe, conselhos 

de classe, planejamentos e entrevistas com docentes selecionados a partir de suas funções e 

seu tempo de trabalho na escola. Também foi aplicado um questionário a todos os professores 

da escola. Nos resultados, a autora apontou que havia uma rotatividade e uma descontinuidade 

no corpo docente da escola, gerando falta de continuidade no trabalho pedagógico e 

dificuldades na formação da equipe pedagógica que, conjuntamente, poderiam contribuir para 
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o mau funcionamento de uma escola em ciclos. Mesmo ante esse quadro, ela verificou um 

grande compromisso dos professores com o projeto da escola.  

Segundo Fernandes (2003), a análise do currículo, do projeto pedagógico e do 

programa das disciplinas indicou que a escola apresentava uma incoerência, convivendo 

simultaneamente com as lógicas seriada e ciclada em suas propostas. Além disso, a falta de 

clareza e coerência entre os currículos, a avaliação e a metodologia, requisitos necessários ao 

funcionamento em ciclos, possibilitaria a que gerações de estudantes ficassem sujeitas a 

instabilidades em relação ao que aprendem e terminassem a escolaridade básica com 

defasagem de conteúdos e com algumas competências pouco desenvolvidas. Segundo ela, os 

fracassos ainda são produzidos pela escola e têm relação direta, também, com a prática de 

alfabetização nos ciclos. Assim, afirmou: 

 

[...] a seriação e a reprovação não podem, sozinhas, serem tomadas como 
a causa do fracasso escolar e, em contrapartida, o ciclo e a promoção 
serem tomados como a grande solução para esse problema – como muitas 
políticas educacionais sustentam. A escola deve, em seu conjunto, ser 
analisada e talvez assim, diante de mudanças estruturais possamos tratar 
o que entendemos por fracasso escolar: não só altas taxas de evasão e 
repetência, mas a falta de cumprimento dessa instituição com a sua 
função social (FERNANDES, 2005). 

 

Finalmente, a autora citada anteriormente apontou que a escola de ciclos seria uma 

escola de contrastes (grande rotatividade e compromisso dos professores) e em conflito 

(questionamentos na forma de avaliar, organização dos tempos e espaços). Dessa forma, 

arriscou afirmar que, por conviver com as duas lógicas, a escola em ciclos estaria no ‘meio de 

um caminho’ para uma escola diferenciada da seriada, mas que ainda não se organizou 

(FERNANDES, 2003). 

Concluindo, Fernandes (2003) enfatiza que, apesar de termos 95% da população em 

idade escolar no sistema público de Ensino Fundamental, ainda temos uma escola que 

continua não cumprindo com sua função social no que tange à formação intelectual de seus 

alunos. Arroyo (1997) acrescenta a essa discussão que a principal dificuldade, ao tratarmos do 

fracasso escolar, é encará-lo como algo externo ao processo de ensino e a sua organização. 

Seria urgente nos conscientizarmos da necessidade de parar o movimento pendular que ora 

atribui o fracasso ao aluno e sua família, ora à escola e seus professores, entendendo-o como a 

soma de vários fatores sociais, culturais, educacionais, econômicos e políticos 

(FERNANDES, 2003). Abordaremos, na próxima sessão, a organização escolar em ciclos de 

aprendizagem no Recife.  
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1.3 Os ciclos de aprendizagem no Recife 

 

Consideramos relevante, nessa discussão, apresentarmos o contexto de implantação 

dos ciclos de aprendizagem no Recife, traçando algumas discussões acerca da Proposta 

Pedagógica da rede municipal de ensino do Recife. 

 

1.3.1 Contexto de implantação dos ciclos de aprendizagem no Recife 

 

Como resultado das eleições, com a queda do militarismo nos anos de 1970, 

começaram a surgir a partir de 1982 iniciativas de reorganização curricular das redes 

estaduais de ensino. Iniciou-se, portanto, uma troca de governos estaduais e municipais de 

diversas facetas políticas: sempre que um político de direita assumia o poder estadual, um de 

esquerda estava no poder municipal e vice-versa, fazendo a política oscilar entre ações mais 

ou menos democráticas, com troca de políticos e gestores. Da mesma forma, foram 

caracterizadas as ações ligadas ao ensino público: escolhiam-se os professores por 

clientelismo ao mesmo tempo em que se instalavam os conselhos escolares e elaborava-se 

uma proposta pedagógica buscando viabilizar uma escola alinhada aos interesses populares 

(SOUZA JÚNIOR, 2007). 

Foi em 1986, na 1ª gestão de Jarbas Vasconcelos (PSB) (1986-1988), que a proposta 

do ciclo de alfabetização foi implantada nas escolas da rede municipal de ensino do Recife. 

Procurou-se, nessa época, desenvolver, entre outras discussões, estudos sobre a psicogênese 

da escrita com os professores, contrapondo-se aos métodos silábicos sintéticos que eram 

adotados na época (RECIFE, 1986). Durante a implantação do ciclo, observou-se um 

investimento na formação dos alfabetizadores, pois ocorreu: a ampliação das horas de 

trabalho semanal do professor para a formação fornecida por especialistas em cada área; a 

adequação de salas para possibilitar o trabalho dos alfabetizadores; os alunos passaram a 

receber duas refeições diárias, material didático, livros didáticos e paradidáticos 

(NASCIMENTO, 1995). Com a troca de governo municipal, Joaquim Francisco (PFL) (1989-

1990) assumiu o poder e, na nova gestão, os ciclos de alfabetização deixaram de existir no 

Recife (SOUZA JUNIOR, 2007). 

Segundo Souza Junior (2007), a partir de 1990 as políticas curriculares nacionais 

tenderam para a direita, com ações neoliberais, enquanto as estaduais e municipais 

continuaram oscilando. No início dos anos de 1990, em Recife, Jarbas Vasconcelos (PMDB) 
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(1993-1996) reassumiu a prefeitura e implementou uma gestão democrática caracterizada pela 

realização de três Conferências Municipais de Educação, pela reativação do Conselho 

Escolar, pela ampliação das oportunidades de aprendizagens – agilização do fluxo escolar, 

entre outras propostas. Em seguida, assumiu o poder municipal Roberto Magalhães (PFL) 

(1997-2000), que não conseguiu desmontar a política implementada pelo governo anterior, 

pois havia uma série de mecanismos que garantiam por Lei Orgânica Municipal a efetivação 

dos processos de participação social.  

Em 2000, assumiu a prefeitura do Recife o atual prefeito João Paulo Lima e Silva (PT) 

(2001-2004) e foi convocada a mesma secretária de Educação das duas gestões de Jarbas 

Vasconcelos para assumir a Secretaria de Educação, conforme apontou Souza Junior (2007). 

A Secretaria de Educação ativou os conselhos escolares, retomou a realização das 

conferências municipais de Educação, entre outras iniciativas. Além disso, o autor mencionou 

que havia uma política de expansão da rede, ampliando o número de alunos, de professores e 

de escolas. Entre as medidas para a viabilização de uma gestão participativa e democrática 

(RECIFE, 2001), estruturaram-se e implementaram-se, como política curricular, os ciclos de 

aprendizagem.  

No momento de realização de nossa pesquisa, João Paulo (PT) (2004-2008) cumpria o 

segundo mandato e a Secretaria de Educação tinha nova direção, implementando, além dos 

espaços ampliados de aprendizagem nos ciclos, alguns projetos de incentivo ao 

aprofundamento da alfabetização e do letramento, como: Projeto de Alfabetização e 

Letramento, Programa Manuel Bandeira de Leitores e o MAIS (Movimento de Aprendizagens 

Interativas). Porém, não nos aprofundamos nessa discussão, por fugir do nosso objeto de 

pesquisa.3 Contudo, mesmo ante essas medidas, a pesquisa de Souza Junior (2007) indicou 

que os professores do município ainda criticaram a forma de implementação dos ciclos no 

Recife, pela pouca quantidade de estudos e reflexões acerca dos mesmos, pelas condições 

escolares e pelo não-estabelecimento de competências específicas a cada ano do ciclo na 

Proposta Pedagógica.  

Na trajetória preliminar da Proposta Pedagógica da rede, Souza Junior (2007) apontou 

que ocorreu uma construção coletiva por meio da convocação para a participação do professor 

na continuidade da elaboração e da materialização dessa proposta. Juntamente aos ciclos, 

foram instituídos os conselhos de ciclos. Assim, os ciclos de aprendizagem na Prefeitura da 

Cidade do Recife surgiram como alternativa de combate à repetência e à evasão, no Parecer nº 

                                                
3 Para maiores informações, consultar http//www.recife.pe.gov.brpr/seceducação/letramento.php e 

http//www.recife.pe.gov.brpr/seceducação/leitura.php. 
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02/2001 (RECIFE, 2001), tendo como idéia central superar a defasagem idade/aprendizagem. 

Portanto, em 2001, os ciclos de aprendizagem voltaram ao cenário educacional do Recife, 

dessa vez abrangendo todo o Ensino Fundamental e com o aumento de um ano dedicado à 

alfabetização. 

Em relação a esse aumento de um ano na organização escolar no Recife, em 2001, 

apontamos que a Secretaria de Educação do Recife buscou assegurar, junto à reimplantação 

dos ciclos de aprendizagem, a possibilidade da entrada do aluno com seis anos no Ensino 

Fundamental, ampliando seu sistema de ensino para nove anos de escolarização (SOUZA 

JÚNIOR, 2007). No entanto, apesar de já sinalizado na Lei nº 9.394, de 1996, e confirmado 

na aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172, de 2001, só recentemente 

a legislação atual ampliou o tempo escolar obrigatório para nove anos.  

Com a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), o ensino de nove anos 

tornou-se meta nacional, aparecendo nos Conselhos Municipais de Educação (CME), através 

dos pareceres de números 06, 18 e 03, que falaram da ampliação do Ensino Fundamental e da 

inserção da criança de 6 anos. Paralelamente, a alteração dos artigos 29, 30, 32 e 87, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, ampliou para nove anos o 

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

através da lei nº 11.274, de 2006, artigo 32, parágrafos 2 e 3. Além disso, o documento 

lançado pelo MEC (NASCIMENTO, 2006) trouxe discussões pertinentes à introdução das 

crianças de seis anos no Ensino Fundamental e fez-se necessário repensar como tratar essas 

crianças no ensino obrigatório, atendendo-as em todos os seus direitos legais e necessidades 

pedagógicas estabelecidas para essa etapa de ensino.  

Morais (2007) ressaltou a importância de se alfabetizar já aos seis anos, ou seja, no 1º 

ano do 1º ciclo ou no 1º ano do Ensino Fundamental de 9 anos, por haver atualmente um 

“apartheid educacional” no qual o baixo rendimento das classes populares, aliado ao fato de a 

Educação Infantil não ser assegurada às camadas populares, marcarem o fracasso exclusivo 

das crianças advindas desse meio na apropriação da alfabetização. Portanto, estar inserido em 

práticas de leitura e escrita de forma autônoma é entendido hoje como um direito à educação, 

estando presente nos artigos 205 e 206 da Constituição Federal de 1988 e na LDB nº 9394/96 

(SANTIAGO, 2006), vindo o ensino a ser a razão da permanência da criança na escola, por 

meio da qual se daria a produção/apropriação do conhecimento baseada nos princípios da 

continuidade e do aprofundamento durante os anos do ciclo (SANTIAGO, 2006).  
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1.3.2 Proposta Pedagógica da rede municipal de ensino do Recife: algumas discussões 

 

Ao optar pelo sistema de ciclos, em sua versão preliminar, a Proposta Pedagógica da 

rede municipal de ensino do Recife estava de acordo com a LDB, que facultava essa 

modalidade ao Ensino Fundamental. Dessa forma, a organização da escola em ciclos nas 

escolas municipais do Recife aderiu ao discurso de que o ciclo proporcionaria uma política de 

inclusão, pelo respeito aos diferentes tempos para aprender; além disso, tentou combater a 

repetência, proporcionando à criança um maior tempo para a apropriação da alfabetização e a 

inserção em práticas de leitura e escrita. No entanto, entre o discurso e a prática observada no 

cotidiano escolar, havia um grande abismo. 

Souza Junior (2007) realizou uma pesquisa por meio de entrevistas com professoras da 

rede municipal de ensino do Recife e análise documental, com o objetivo de compreender 

como se constituem os saberes escolares na generalidade e na totalidade do currículo da 

escola de Educação Básica e nas particularidades de algumas disciplinas curriculares, uma vez 

que parecem existir mais ambigüidades, dúvidas e conflitos do que certezas na constituição 

desses saberes.  

Os seus resultados apontaram que foram publicados quatro documentos pela rede 

municipal de ensino do Recife que, conjuntamente, apresentavam os ciclos de aprendizagem 

como processo inclusivo, baseado na concepção de competências, fundamentando-se em 

Philippe Perrenoud e Marise Nogueira. Segundo o referido autor, essa proposta foi elaborada 

em uma perspectiva de educação como qualidade social, por se pautar nos princípios éticos da 

solidariedade, da liberdade, da participação e da justiça social e se fundamentar em três eixos: 

primeiro, educação como direito; segundo, como cultura, identidade e vínculo social; e, 

terceiro, como ciência, tecnologia e qualidade de vida coletiva.  

O conceito de competência exposto na proposta e nas falas dos professores 

entrevistados relacionava-se “à capacidade de mobilizar saberes para a resolução de 

problemas cotidianos” (SOUZA JUNIOR, 2007, p.150). O referido autor apontou que as falas 

dos professores indicavam que essa noção de competência tinha sido estruturada de acordo 

com a LDB (lei nº 9394/96) e com a resolução acerca das diretrizes curriculares do Ensino 

Médio, já que as demais diretrizes do ensino básico e dos PCNs não sugeriam o trabalho com 

competências.  

No documento da Proposta Pedagógica (RECIFE, 2003), os ciclos eram constituídos 

de um ciclo inicial para a Educação Infantil e de quatro ciclos para o Ensino Fundamental, 

sendo o 1º ciclo formado por três anos, o 2º ciclo formado por dois anos; o 3º ciclo formado 
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por dois anos e o 4º ciclo por dois anos. Os grupos poderiam ser redistribuídos na mesma sala 

ou de uma sala para a outra, no meio ou fim de ano, e as competências de cada ciclo deveriam 

ser definidas pelos professores no coletivo, a cada ano. Tudo isso exigiria uma redefinição do 

trabalho docente. 

 
As competências de cada ciclo serão amplamente discutidas com o conjunto 
de professores, definindo, no coletivo, cada perfil de ano e de final de ciclo. 
Como princípio da discussão, torna-se fundamental romper com a lógica da 
seriação, entendendo que na operacionalização desta proposição pode haver 
alternância nos grupos, de acordo com as necessidades dos alunos e das 
turmas (RECIFE, 2003, p. 157).  
 
 

Essa proposta anunciava que a criança deveria elaborar suas hipóteses sobre a língua 

escrita e construir a escrita alfabética por meio da análise da língua, participando de eventos 

de letramento, sendo a atividade escolar um viés de inclusão nos processos de cidadania 

(RECIFE, 2003). De acordo com as falas dos professores, Souza Junior (2007) apontou que 

em algumas escolas a materialização dos ciclos e das competências se dava por meio da 

metodologia da Pedagogia de Projetos. No entanto, essa prática era oriunda da formação 

continuada dos professores e não de uma recomendação curricular explícita, sendo adotada 

apenas em algumas escolas e experiências. 

Segundo Souza Junior (2007), em 2003, por um lado, foram implantados os espaços 

ampliados de aprendizagem na continuação da concretização dessa proposta. Segundo os 

professores entrevistados, esses espaços funcionavam como um tipo de reforço que 

acompanhava especificadamente cada aluno em sua dificuldade. Por outro lado, a proposta da 

rede municipal de ensino do Recife, em 2003, versão preliminar, não trazia explícita a forma 

como se daria a progressão dos alunos, o que gerava indefinições entre os professores quanto 

a usarem a promoção automática ou a progressão continuada. A dúvida seria em relação a 

quando e como reter um aluno que não apresentasse a aprendizagem esperada.  

O autor anteriormente citado, apontou que os documentos apresentavam uma 

ambigüidade: ao mesmo tempo que afirmavam que “não haveria retenção de alunos, nem de 

um ciclo para o outro, mesmo que não houvesse construção das competências, pois o que 

deveria haver era a garantia das aprendizagens”, não explicitavam como seria a reconstrução 

do processo (SOUZA JUNIOR, 2007, p. 153). Contudo, a reprovação dos que não se 

apropriaram do Sistema de Escrita Alfabética começou a ser obrigatória ao final do 1º ciclo, a 

partir da Instrução nº 01/05 (RECIFE, 2005). 
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Na pesquisa de Souza Junior (2007) encontramos, na fala dos professores, a idéia de 

que essa proposta pedagógica seria apenas mais uma referência para o trabalho desenvolvido; 

pois, apesar de trazer conteúdos, não havia clareza para o professor quanto à forma como se 

daria o ensino da língua portuguesa ao longo de cada ciclo. Assim, segundo ele, os 

professores recorriam aos PCNs, às diretrizes curriculares, às formações continuadas, aos 

pares, a sua experiência, entre outras fontes, para a escolha desses conteúdos a serem 

ensinados a cada ano. Porém, um dos pontos positivos apontados pelos professores seria o de 

que a proposta trazia um parecer descritivo como registro formal dos alunos, superando a 

tradição de atribuir notas e conceitos.  

Com base na análise da Proposta Pedagógica do Recife, concordamos com Souza 

Junior (2007), o qual afirma que ela não apresenta metas definidas para cada ano no ensino da 

leitura e da escrita no 1º ciclo. Ela apresenta apenas as competências que as crianças deveriam 

atingir ao final do 1º ciclo, não delimitando os conteúdos e as competências a serem 

construídos na apropriação da leitura e da escrita a cada ano do ciclo, devendo a escola defini-

los no início do ano. Encontramos na proposta, apenas, competências gerais sobre a leitura e a 

escrita para todos os anos do 1º ciclo, sem especificidade por ano/ciclo dos objetivos a serem 

atingidos, o que os fazia ficarem diluídos durante os três anos do 1º ciclo: 

 
 [...] ler textos, convencionais ou não atribuindo-lhes sentido; usufruir e 
compartilhar do prazer do ato de ler, produzir textos considerando as 
características do sistema alfabético, produzir textos a partir de seus 
desenhos (RECIFE, 2002b, pp. 13-14). 
 

Analisando a progressão e a sucessão dos conteúdos a serem ensinados e das metas a 

serem atingidas nos documentos oficiais relacionados à alfabetização, verificamos que esses 

também não apresentavam definições claras quanto ao que se pode esperar a cada ano do 1º 

ciclo no ensino de língua portuguesa. A LDB, promulgada em 1996, em seu artigo de número 

32, inciso I, afirma apenas que o Ensino Fundamental tinha por objetivo a formação básica do 

cidadão mediante, entre outros tópicos, “o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 

como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita”. 

Da mesma forma, apesar de os PCNs da língua portuguesa terem como objetivos para 

o ensino da língua no 1º ciclo “ler textos dos gêneros previstos para o ciclo e produzir textos 

escritos coesos e coerentes, considerando o leitor e o objeto da mensagem” (BRASIL-MEC, 

1997, pp. 103 – 104) e dar ênfase a uma alfabetização na perspectiva do letramento, não 

encontramos neles objetivos específicos de como desenvolver esse processo duplo de letrar e 

alfabetizar. Como atenuante dessa problemática, observamos que esse mesmo documento 
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(PCNs) estabeleceu alguns dos critérios de avaliação da aprendizagem da língua no 1º ciclo; 

porém, esses critérios apresentaram-se de forma muito geral, sem especificidade e 

profundidade em relação ao que seria avaliado em leitura e escrita a cada ano; ou seja, ao final 

do 1º ciclo, a criança deveria, entre outras coisas: 

 

[...] ler, de forma independente, textos cujo conteúdo e forma são familiares 
e escrever utilizando a escrita alfabética, demonstrando preocupação com a 
segmentação do texto em palavras e em frases e com a convenção 
ortográfica (BRASIL, 1997, pp. 119 -120). 
 
 

Revisitando as colocações de Mainardes (2007a), baseadas na teoria de Bernstein 

(1990), enfatizamos que o ciclo faria parte da pedagogia invisível e deveria possuir um 

afrouxamento das regras de seqüenciamento e compassamento, porém a ordem e a seqüência 

de conteúdos e metas deveriam ficar explícitas ao professor, para que ele estivesse orientado 

quanto ao que deveria minimamente ensinar ao aluno, a cada ano.  

Sem desconsiderar a autoria docente na construção de suas próprias práticas, o fato de 

a rede municipal de ensino do Recife, em sua proposta, apresentar os conteúdos/competências 

curriculares para o 1º ciclo em bloco, não estabelecendo “o que ensinar” a cada ano, gerou 

uma dificuldade no próprio processo de avaliação de aprendizagem da alfabetização pelos 

professores. Seria importante “delimitar, em cada nível de ensino, as expectativas de 

aprendizagem, pois delas dependem tanto nossos critérios de avaliação quanto nosso nível de 

exigência” (LEAL, 2003, p.20). Assim, seria consenso que, sem rumo/metas específicas em 

cada ano do ciclo, não se chegaria a lugar algum. 

Ferreira e Leal (2006) afirmam que seria necessário garantir tanto a progressão quanto 

a aprendizagem, priorizando, nos primeiros anos do Ensino Fundamental, a apropriação da 

escrita e o desenvolvimento das capacidades de leitura e produção textual; pois seria “papel 

da escola ajudar os alunos a desenvolver capacidades para produzir e compreender textos 

orais e escritos desde o início da escolarização, de modo a favorecer a participação em 

diversas situações extra-escolares e escolares” (op. cit. p.25).  

 As autoras supracitadas enfatizaram que a avaliação dos rendimentos das crianças, 

associada à avaliação das condições de ensino, teria um papel importante na seleção do que 

iria ser ensinado a cada ano escolar. Além disso, as prioridades para os grupos e o que fazer 

com as não-aprendizagens seriam decisões importantes a serem tomadas na coletividade dos 

professores. Porém, segundo as mesmas autoras, esses princípios, que deveriam estar 
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subjacentes às escolas guiadas pelo sistema de ciclos e proporcionando um repensar da 

própria estrutura institucional, não teriam sido observados na realidade brasileira.  

 
[...] não é o regime seriado ou ciclado que garante a aprendizagem dos 
alunos, e nem é a disposição para reprovar ou para fazer o aluno progredir 
‘de qualquer maneira’ que vai promover a aprendizagem. Defendemos, sim, 
uma escola que não exclua, que empreenda esforços para que a 
aprendizagem ocorra” (FERREIRA e LEAL, 2006, p. 19). 
 
 

Assim, essas propostas só se concretizariam quando houvesse um empenho conjunto 

no repensar da política educacional e de suas implicações na escola, ante o currículo, a 

avaliação, a organização da escola, a formação do professor e o papel dos agentes sociais 

envolvidos, como família e comunidade. Não haveria, portanto, como administrar progressões 

durante o ano e ao longo de anos, sem dispor de pontos de referências, de trajetórias típicas, 

de limiares identificáveis na construção dos conhecimentos; para isso, fazia-se necessária a 

seleção consciente do que ensinar, sendo este o primeiro passo da aprendizagem na escola 

(LEAL, 2003).  

Concluindo, enfatizamos ser necessário pensar em um esquema de aprendizagem que 

seja definido no nível de metas, ao longo dos anos, para que, independentemente do professor 

e de sua rotatividade, seja garantida a alfabetização, o letramento e o avanço das crianças em 

tempo hábil. Seria interessante, nesse processo, ver o que as crianças já sabem; elaborar 

instrumentos diagnósticos, observando o ‘como’ e o ‘quando’ avaliar; analisar os processos de 

construção dessas atividades; compreender sua função em alfabetizar e/ou letrar; como essas 

ações se efetivam; e como são registrados e interpretados os erros dessas ações. 

 

1.4 A alfabetização na organização da escolaridade em ciclos 

 

Todas as mudanças ocorridas no panorama sociopolítico da implantação dos ciclos no 

Brasil tinham no bojo de sua discussão uma revolução conceitual quanto à alfabetização e às 

práticas de letramento que permeava não só os sistemas recém-organizados em ciclos como os 

já organizados em série.  

 

1.4.1 A psicogênese da língua escrita  

 

Com os resultados das pesquisas de Ferreiro e Teberosky (1979) sobre a teoria da 

psicogênese da escrita, observamos uma revolução conceitual na alfabetização nos meios 
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acadêmicos do Brasil e da América Latina. O foco de estudo e ensino deixou de ser os 

métodos de alfabetização, a prontidão e as condições da família e do meio social e passou a 

ser o processo de aprendizagem do sujeito cognoscente e ativo. Esses resultados geraram um 

deslocamento das discussões quanto à alfabetização: antes as questões giravam em torno do 

método, posteriormente passou-se a enfocar o Sistema de Escrita Alfabética com suas 

especificidades, bem como as concepções sobre a escrita formuladas por quem aprende e de 

quem ensina (FERREIRO, 1987).  

Inicialmente, Ferreiro e Teberosky (1999) observaram que as crianças de diferentes 

classes sociais, antes de ler e escrever de forma convencional, já elaboravam suas próprias 

hipóteses, sendo a capacidade de construir e reconstruir o conhecimento que as fazia cometer 

erros construtivos. Essas reestruturações do conhecimento eram errôneas, do ponto de vista 

convencional, porém construtivas, porque permitiam ascender a ele, contrariando a concepção 

empirista de alfabetização, que concebia o erro como deficiência ou disfunção. Assim, 

segundo Ferreiro, 

 
[...] se a escrita é concebida como um código de transcrição, sua 
aprendizagem é concebida como a aquisição de uma técnica; se a escrita é 
concebida como um sistema de notação (representação), sua aprendizagem 
se converte em apropriação de um novo objeto de conhecimento, ou seja, 
em uma aprendizagem conceitual. (FERREIRO,1987, p. 16). 

 

Os estudos de Ferreiro e Teberosky (1999) demonstraram que a aprendizagem da 

criança sobre a escrita se dava em um nível conceitual e não era um processo aleatório; 

equiparava-se à construção da notação da escrita pela humanidade. Na construção da escrita, 

as crianças reinventariam esse sistema notacional, vivenciando três períodos bem definidos e 

com algumas subdivisões. O primeiro período era marcado pelo processo de diferenciação 

entre o desenhar (icônico) e o escrever (não-icônico), no qual a criança buscava relações entre 

esses dois modos de realização gráfica.  

O segundo período era caracterizado pela tentativa de construir formas de 

diferenciação nos eixos qualitativo e quantitativo, na qual as crianças realizavam um esforço a 

fim de construírem diferenciações entre as escritas: inicialmente intrafigural (no interior da 

mesma palavra) e posteriormente interfigural (entre palavras). Por um lado, na diferenciação 

intrafigural, as crianças se preocupavam com a quantidade mínima de letras – eixo 

quantitativo – e com a variação interna das mesmas – eixo qualitativo; por outro lado, na 

diferenciação interfigural, elas se preocupariam em variar a quantidade de letras de palavras 

diferentes – eixo quantitativo – e em variar o repertório e a posição, eixo qualitativo. Nesse 
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momento, poderia haver, concomitantemente, a utilização dos vários tipos de diferenciações 

pelas crianças.  

O terceiro período iniciava-se por meio da fonetização da escrita, na qual a criança 

começava a perceber, principalmente, que as partes escritas poderiam corresponder a partes 

da linguagem oral, vindo a compreender, enfim, o princípio geral do sistema alfabético. Esse 

período era marcado por três fases: a silábica, a silábico-alfabética e a alfabética. Na fase 

silábica, a criança passava a escrever uma letra para cada sílaba pronunciada oralmente; a 

princípio, sem estabelecer relação do som com a letra correspondente (eixo quantitativo) e, 

posteriormente, fazendo relação entre as letras e as sílabas orais nas suas escritas (eixo 

qualitativo). Dessa forma, as letras passavam a adquirir valores sonoros relativamente estáveis 

para a criança e esta centrava a sua ação nas variações sonoras entre as palavras, 

estabelecendo as primeiras relações entre a totalidade da palavra e as partes que a 

compunham.  

Porém, esse período trazia algumas confusões para a criança: as palavras com menos 

de três sílabas causavam conflitos por causa da hipótese da quantidade mínima de letras na 

escrita de palavras; a escrita de dissílabos cujas vogais eram iguais também criava conflito, 

pois não se poderiam escrever palavras com apenas duas letras iguais; e sempre sobravam 

letras na leitura de escritas convencionais (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999; FERREIRO, 

1987). 

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

outras pessoas, as crianças vivenciavam uma fase intermediária, na qual ora representavam o 

som de cada sílaba pronunciada por uma letra, ora utilizavam duas letras ou mais. Elas 

descobriram que a própria sílaba não era a unidade menor, mas era constituída por unidades 

menores. Por um lado, elas percebiam que ora a sílaba podia ter uma letra, ora mais – eixo 

quantitativo; e, por outro lado, percebiam que a unidade de som não garantia a identidade de 

letras e a de sons – eixo qualitativo, surgindo, assim, os problemas de natureza ortográfica. 

Nesse ponto, elas estavam perto de apropriar-se do que era socialmente estabelecido 

(FERREIRO, 1987).  

A fase final nesse período era a apropriação pela criança da escrita alfabética, na qual 

ela representava todos os sons da fala na escrita, compreendendo seus princípios e dominando 

suas convenções paulatinamente. Contudo, esse conhecimento não levava a criança a dominar 

a norma ortográfica (MORAIS, 1999). Aprofundaremos no próximo tópico essa questão 

referente à norma ortográfica. 
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1.4.2 Perspectivas no ensino da norma ortográfica 

 

Da mesma forma, o ensino da norma ortográfica passou a ser considerado objeto 

específico de conhecimento, proporcionando o surgimento de pesquisas que buscassem 

combater o fracasso escolar e entender como essas escritas eram produzidas pelas crianças 

depois de alfabetizadas. Ao atingir a hipótese alfabética, seria preciso que o aluno refletisse 

sobre a norma ortográfica, compreendendo as regras e irregularidades ortográficas, e 

escrevesse convencionalmente as palavras (MORAIS, 2005). Diante disso, a criança 

precisaria “apropriar-se das restrições irregulares e regulares, socialmente convencionadas, de 

modo a gerar não só a escrita de palavras, mas a escrita correta de palavras” (MORAIS, 1999, 

p.15).  Assim, as crianças revelaram que havia um trabalho cognitivo por trás da escrita 

correta, ao produzir erros quando estão adquirindo a norma. 

Encontramos, porém, controvérsias quanto ao uso da palavra erro para escritas 

desviantes da norma padrão. Morais (1999), referindo-se a essa questão, comentou que não 

era substituindo a palavra erro por “variações” ou “hipóteses” para as escritas infantis que não 

são prescritas convencionalmente que se alteraria o quadro do ensino da ortografia. Pois, para 

dominar a escrita ortográfica, o sujeito precisaria reproduzir as formas autorizadas e não seria 

liberado para produzir o que quisesse; a não ser que conscientemente fizesse transgressões 

intencionais, por ter desenvolvido um nível bastante consciente das restrições da norma. 

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

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

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

escrever cada vez mais corretamente ou convencionalmente. Assim, a criança evidenciava o 

caráter gerativo da escrita por meio da reflexão sobre as regularidades entre letra-som e da 

escrita de palavras, exceto daquelas que continham irregularidades, por não possuírem esse 

caráter. Assim, seria importante considerar que os erros semelhantes em aparência teriam 

naturezas diferentes.  

Aprofundando essa temática, Morais (op. cit.) apontou que as regularidades formariam 

três grupos: as regulares diretas – a regra estaria relacionada ao uso de uma ou outra letra 

entre as dos pares mínimos (P/B,T/D,V/F) e não estaria ligada ao contexto; as regulares 

contextuais – a escolha do uso da letra estaria condicionada ao contexto de uso; e as regulares 

morfogramaticais – as regras de uso da letra estariam ligadas ao tipo de classificação 

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

haveria nenhum tipo de regra subjacente ao seu uso, devendo o aluno memorizar (MORAIS, 
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1999). Sabemos que, além das questões relacionadas à ortografia, haveria aspectos na 

alfabetização relacionados à habilidade fonológica. Trataremos desse assunto na sessão 

abaixo. 

 

1.4.3 Psicogênese da língua escrita e habilidade metafonológica 

 

Desde a década de 1970, a discussão entre alfabetizações bem-sucedidas e mal 

sucedidas tem motivado muitas pesquisas, ao evidenciar uma relação estreita entre a 

consciência fonológica e aprendizado da leitura. As pesquisas apontavam que a aquisição das 

habilidades de leitura e escrita poderia estar relacionada diretamente ao êxito em analisar 

palavras fonologicamente (MORAIS, 2003). Diante disso, Morais (2004) enfatizou que os 

estudos de consciência fonológica ainda relacionavam a escrita alfabética a um código de 

associações entre grafemas e fonemas, sendo essa relação entre consciência fonológica e 

apropriação da notação alfabética explicada por duas linhas teóricas: na primeira, a 

consciência fonológica seria uma conseqüência da alfabetização e, na segunda, a consciência 

fonológica seria determinante do sucesso na alfabetização.  

Destacamos, ainda, que pesquisadores mais recentes adotaram um enfoque diferente 

em relação às duas linhas teóricas apontadas anteriormente. Entre eles, Freitas (2004) 

considerou que a consciência fonológica ou metafonológica inscrever-se-ia no campo da 

metacognição, fazendo parte dos conhecimentos metalingüísticos do sujeito sobre os seus 

próprios processos. Ela envolveria o reconhecimento, pela criança, de que as palavras seriam 

formadas por sons diferentes e manipuláveis, abrangendo não só a capacidade de reflexão 

(constatar e comparar), mas também a operação com fonemas, sílabas e rimas (contar, 

segmentar, unir, adicionar, suprimir, substituir e transpor). 

 Apoiando-se nos estudos de Goswani e Bryant, Freitas (2004) enfatizou que essa 

consciência se desenvolveria através de uma constelação de níveis: nível das sílabas, que 

compreenderia à capacidade de dividir as palavras em sílabas; nível das unidades intra-

silábicas, que compreenderia a capacidade de dividir as palavras em unidades maiores que um 

fonema individual, mas menores que uma sílaba (rimas e aliterações); nível dos fonemas, que 

compreenderia a capacidade de segmentar as palavras em fonemas. Este último nível seria 

também chamado de consciência fonêmica e, por ter um caráter abstrato, causaria 

dificuldades à criança, por ela estar lidando com unidades abstratas em um segmento sonoro 

contínuo, dificultando a percepção de sons individuais. Essa posição é hoje bem aceita, 
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substituindo aquelas visões que concebiam a consciência fonológica como uma habilidade 

discreta que as crianças teriam ou não teriam.  

 Devido à polêmica sobre o papel da consciência fonológica na alfabetização, Morais 

(2004) advertiu-nos que esse campo de pesquisa é bastante recente e requer maior número de 

estudos para poder se constituir em um campo teórico mais definido. Em sua pesquisa, ele 

investigou as relações entre a compreensão da notação escrita e o desenvolvimento das 

habilidades de reflexão metafonológica no processo de apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética, percebendo que certas unidades da língua – como os fonemas – não estavam, 

inicialmente, disponíveis na mente dos aprendizes para que se apropriassem delas. Esse 

resultado também foi confirmado na pesquisa de Leite (2006). 

Leite (2006) teve como objetivo estabelecer relações entre a psicogênese da escrita, a 

consciência fonológica e o conhecimento do nome das letras, buscando um ponto de 

interseção entre as questões teóricas e o seu papel na alfabetização. Sua metodologia consistiu 

na aplicação de tarefas sobre consciência fonológica aplicadas a doze crianças de duas escolas 

(pública e particular), com idades entre cinco e sete anos, em 5 coletas durante um ano. Os 

resultados apresentados pela pesquisadora indica, entre outros pontos, que a decomposição 

silábica da palavra poderia exercer um importante papel na seqüência do desenvolvimento da 

escrita. Assim, ela afirmou a importância de se trabalhar desde a Educação Infantil com a 

análise das propriedades das palavras por meio de atividades que serviriam de auxílio à 

aquisição da escrita, através da reflexão fonológica. Essa concepção estaria inscrita em uma 

perspectiva que trata a alfabetização como objeto de ensino específico.  

Sendo assim, segundo Morais (2003), o ponto de interseção entre as linhas de pesquisa 

estaria em que a criança, ao desenvolver habilidades de analisar fonologicamente as palavras 

da sua língua, certamente lançaria mão dessa capacidade de análise, ao elaborar hipóteses 

sobre a escrita enquanto sistema simbólico.  Portanto, para a criança se apropriar do Sistema 

de Escrita Alfabética, ela precisaria elaborar e confrontar hipóteses sobre a escrita de palavras 

e desenvolver habilidades de reflexão metafonológica (MORAIS, 2003). Dessa forma, não se 

apostaria em “descobertas espontâneas”, pela criança, das relações grafema-fonema, nem a 

mesma percorreria o percurso de descoberta dessas relações sozinha. Isso tudo poderia ser 

feito em meio a um processo que considerasse a alfabetização e o letramento como práticas 

específicas. Trataremos desse ponto na próxima sessão.  
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1.4.4 Alfabetização e letramento como práticas distintas   

 

A partir do final do século XX, ocorreu, paulatinamente,  uma mudança na concepção 

de aluno. Passou-se de uma idéia de um aluno reprodutor de técnicas do ler e escrever para a 

idéia de um aluno autor de seu próprio discurso. Portanto, a leitura e a escrita deixaram de ser 

vistas apenas como práticas escolares e passaram a ser consideradas como práticas sociais do 

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

alfabetização passava a considerar, a partir da década de 1980, o uso da leitura e da escrita 

pela criança estando essa inserida em práticas específicas de leitura e escrita. 

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

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

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

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

Conseqüentemente, nos últimos 30 anos, o conceito de alfabetização veio sendo atrelado ao 

de letramento. Recentemente, em uma entrevista à Nova Escola, Emília Ferreiro (2003) 

defendeu um único termo para essas duas palavras: “alfabetização” e “cultura escrita”. Porém, 

no caso da alfabetização no Brasil, segundo Morais e Albuquerque (2005a), o uso das duas 

palavras seria necessário para designar processos distintos, porém indissociáveis.  

Assim, alfabetizar seria “tornar o indivíduo capaz de ler e escrever” e alfabetização era 

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

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

(SOARES, 2003b, p. 40). Percebemos, então, a diferença entre ser alfabetizado – saber ler e 

escrever – e ser letrado – viver em condição ou estado de quem sabe ler e escrever. O conceito 

de letramento nos forneceria, portanto, a percepção de que a escrita traz conseqüências 

sociais, econômicas, políticas, cognitivas, lingüísticas e culturais para a criança. Tais 

conseqüências seriam tanto individuais – aprender a ler/escrever – como sociais – envolver-se 

em práticas sociais – alterando seu estado ou condição no grupo em que estava inserido 

(SOARES, 1989).  

Contudo, haveria diferentes conceitos de letramento, variando segundo as condições 

sociais do momento histórico específico. Para Tfouni (1988, 1997, 2006), o letramento seria 

um fenômeno sócio-histórico e investigá-lo implicaria estudar as transformações ocorridas em 

uma sociedade, quando as atividades passaram a ser permeadas por um sistema de escrita de 

uso generalizado. Sendo o letramento um processo em que estaria encaixado um outro – a 

alfabetização –, seria importante destacar que existem letramentos variados, mesmo sem a 
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presença da alfabetização. Sendo assim, uma criança poderia não saber ler e escrever, mas ser, 

de certa forma, letrada. 

Kleiman (2002) complementou que o termo “letramento” estaria relacionado com um 

conjunto de práticas sociais que usassem a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto 

tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos, extrapolando o mundo da 

escrita, como era concebido pelas instituições escolares. As práticas de uso da escrita na 

escola trouxeram, em si, uma concepção de letramento, tendendo esta a preocupar-se apenas 

com o “letramento escolar” e não com o letramento como prática social.  

Nessa concepção de letramento, Kleiman (op.cit.), baseada em Street (1989), enfatizou 

que existem dois modelos de letramento: o modelo autônomo – que supõe apenas uma forma 

de o letramento ser desenvolvido, causando o progresso e a mobilidade social, pelo seu papel 

funcional – e o modelo ideológico de letramento – que afirma existirem várias práticas de 

letramento determinadas socialmente e com significados específicos para o grupo social em 

que foram adquiridas, vindo essas a reforçar ou questionar valores, tradições, padrões de 

poder presentes no contexto social.  

Se, por um lado, segundo Kleiman (2002), o modelo autônomo seria o que determina 

as práticas escolares de letramento, que na maioria das vezes pressupõem a aquisição da 

escrita como um processo neutro, independente do contexto e do meio social; por outro lado, 

no modelo ideológico, não haveria apenas uma concepção de letramento, mas práticas de 

letramentos que são condicionadas social e culturalmente. Neste último modelo, o letramento 

tem significado político e ideológico e não neutro.  

 Dessa forma, Soares (2004) afirmou que o que foi definido pela escola como 

habilidade de leitura e escrita era insuficiente em relação às práticas desenvolvidas fora da 

escola. Além disso, os efeitos desse “letramento escolar” geraram, inconscientemente, 

padrões múltiplos e diferenciados de aquisição das diversas facetas do letramento. Portanto, 

segundo Soares (2003b), alfabetização e letramento seriam dois processos diferentes: por um 

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

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

muitas dimensões que englobariam práticas e funções diversas. Dependendo do contexto e das 

situações, haveria várias habilidades, conhecimentos e atitudes de leitura e escrita 

demandadas, “não podendo ser fixado o ponto que separa os letrados dos iletrados” (op. cit., 

p. 95). 

Concluindo, Morais (2003) enfatizou que, se quisermos alfabetizar numa perspectiva 

de letramento, deveremos proporcionar, sistematicamente, a apropriação da notação da escrita 
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e do seu uso social real pelas crianças, a fim de garantir que elas se tornem autonomamente 

letradas, exercitando a capacidade de ler e escrever textos com as características e finalidades 

que as pessoas letradas utilizam em nossa sociedade. É dessa capacidade que trata a próxima 

sessão. 

 

1.4.5 Alfabetizar letrando: desafio de reinventar a alfabetização 

 

A mudança de paradigma na alfabetização, com a psicogênese da escrita, não causou 

melhoria evidente nas práticas de alfabetização. A  Psicogênese da Escrita era uma teoria 

psicológica de ‘como o aluno aprende’ e sua transformação direta em uma prática pedagógica 

implicou, muitas vezes, na idéia de que bastava a convivência das crianças com a leitura e a 

escrita para que se alfabetizassem. Quanto a isso, Soares (2003a) nos advertiu que seria um 

absurdo não ter método na educação, pois a educação é na essência um processo dirigido por 

objetivos e precisaríamos traçar qual o melhor caminho a seguir; portanto, para ela, seria falso 

afirmar que as crianças, em geral, poderiam aprender a ler e escrever apenas convivendo com 

textos. 

Soares (2003a) apontou que a alfabetização, principalmente a partir da década de 

1990, vem sendo obscurecida pelo letramento, perdendo sua especificidade no contexto 

brasileiro. Entre as muitas causas, a autora mencionada citou que a reorganização do tempo 

escolar em ciclos, apesar de trazer contribuições positivas, apresentou uma diluição das metas 

e objetivos a serem atingidos ao longo do ciclo inicial. Nesse contexto, equívocos sobre o 

processo de alfabetização ocorreram, como: não consideração da língua escrita como objeto 

específico de conhecimento; incompatibilidade do paradigma cognitivo psicogenético à 

proposta de metodologia na alfabetização; e concepção de que apenas pelo convívio com 

textos ocorreria a aprendizagem de leitura e escrita. 

 
[...] alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao 
contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever 
no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o 
indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo alfabetizado e letrado (SOARES, 
2003b, p. 47). 
 

 
 Seria, portanto, necessário assumir a especificidade de ambos, sabendo que eles são 

indissociáveis e interdependentes, e desenvolver práticas e metodologias apropriadas ao 

domínio específico da língua escrita, tanto na apropriação do Sistema de Escrita Alfabética 

quanto nos usos da leitura e da escrita em práticas sociais. Soares afirmou que 
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[...] é preciso, a esta altura, deixar claro que defender a especificidade do 
processo de alfabetização não significa dissociá-lo do processo de 
letramento [...]. Entretanto, o que lamentavelmente parece estar ocorrendo 
atualmente é que a percepção que se começa a ter de que, se as crianças 
estão de certa forma letradas na escola, não estão sendo alfabetizadas, 
parece que se está conduzindo à solução de um retorno à alfabetização 
como processo autônomo, independente do letramento e anterior a ele. É o 
que estou considerando ser uma reinvenção da alfabetização (2003b, p.9). 
 
 

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

desenvolver em salas de alfabetização o duplo objetivo: ensinar o aluno a apropriar-se das 

características específicas do sistema de escrita, ao mesmo tempo em que estivesse sendo 

letrado (SOARES, 2003a). Sendo assim, se antes o professor possuía um método, mas 

desconhecia as teorias subjacentes a ele, a partir da década de 1980, os professores passaram a 

ter uma teoria, mas não havia uma metodologia para alfabetizar com base nela. Dessa forma, 

Soares (op. cit.) propôs o reconhecimento da especificidade da alfabetização como processo 

de aquisição e apropriação do Sistema de Escrita Alfabética e a importância de que ela 

ocorresse em um contexto de letramento.  

 Nessa mesma perspectiva, Morais (2007) apontou a urgência de discutirmos 

metodologias em alfabetização (em lugar de métodos) e enfatizou que essa discussão deveria 

inserir-se em um contexto que envolvesse temas como a formação continuada e a ampliação 

do ensino fundamental, entre outros. Ele afirmou ser necessário analisar e recriar 

metodologias na alfabetização, observando o domínio específico em que se inserem a leitura e 

a escrita, entendendo-as como um campo conceitual específico do conhecimento que possui 

suas próprias regras de funcionamento e organização interna, ressignificando a alfabetização. 

 Seria o ‘alfabetizar letrando’, ou seja, pensar a escrita e a leitura como domínios 

específicos envolvendo os alunos, com os mais diversos gêneros, em práticas sociais, e 

caberia à escola a responsabilidade de “inserir os alunos o mais precocemente possível em 

situações reais de usos da língua escrita, letrando-os e alfabetizando-os simultaneamente” 

(MORAIS e ALBUQUERQUE, 2006, p. 135). Para isso, seria importante desenvolver dois 

caminhos com o aluno: um primeiro caminho consistia em ajudá-lo por meio da reflexão 

“sobre as características dos diferentes textos que circulam ao seu redor, sobre seus estilos, 

usos e finalidades” (op. cit., p.70); um segundo caminho implicaria ajudar o aprendiz a 

apropriar-se do Sistema de Escrita Alfabética, interagindo com a língua, em uma perspectiva 

reflexiva, analisando e refletindo sobre os pedaços sonoros e escritos das palavras.  

Um contexto marcado por práticas assistemáticas de ensino da leitura e da escrita e 

pela falta de clareza conceitual e metodológica, quanto à intervenção do professor nesse 
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processo, nos fez reafirmar a necessidade de realizarmos pesquisas que buscassem 

compreender e discutir essas metodologias. Entendemos, portanto, que, com uma imersão na 

cultura escrita e uma maior vivência em atividades sistemáticas de reflexão sobre as palavras, 

uma maior busca pela escolarização já aos seis anos e durante todo o ciclo, uma definição de 

metas a cada ano do ciclo, uma maior sistematização do ensino da escrita alfabética, uma 

formação continuada competente e melhores condições de trabalho, poderiam diminuir os 

mecanismos de exclusão que ocorrem, muitas vezes, ao final do ciclo e ao longo do mesmo. 

Na próxima sessão, apresentaremos algumas pesquisas sobre práticas de alfabetização no 

sistema ciclado, ao nível nacional e local. 

 

1.5 As práticas de alfabetização nos sistemas em ciclos 

 

Propusemo-nos nesta sessão analisar como se daria a construção das práticas de 

alfabetização, em meio ao contexto de uma escola em ciclos, apresentando algumas pesquisas 

sobre o tema por entendermos que os professores, neste contexto, apropriar-se-iam ativamente 

das prescrições que vinham sendo postas pela rede municipal de ensino do Recife e, ante o 

seu cotidiano na sala de aula, fabricariam suas táticas no fazer pedagógico.  

 

1.5.1 A construção das práticas pelos professores  no cotidiano da sala de aula 

 

Ao revisitarmos essas pesquisas, baseamo-nos na Teoria da Fabricação do cotidiano 

escolar (CERTEAU, 1994) e na perspectiva da Construção dos Saberes na Prática 

(CHARTIER, 2007). 

Em relação à fabricação do cotidiano, essa teoria compreende o cotidiano como local 

onde se formalizariam as práticas sociais e que sofreria influências exteriores. Assim, essas 

relações sociais seriam formadas por práticas fabricadas a partir das diversas atividades da 

vida cotidiana, produzidas e recriadas pelos sujeitos. Segundo Certeau (1994), enquanto as 

estratégias produziriam, mapeariam e imporiam as regras; as táticas utilizar-se-iam destas, 

manipulando-as e alterando-as. Portanto, os professores não se apropriariam das mudanças 

nas prescrições oficiais, de modo a realizá-las estrategicamente como aparecem, mas 

recriariam o que estava posto a partir de suas táticas. Assim, as táticas, por dependerem do 

tempo, dos momentos e das oportunidades, seriam sutis, e os professores aproveitar-se-iam da 

conjuntura, das circunstâncias para dar ‘o golpe’ (op.cit. p. 19).  
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Em relação à perspectiva da construção dos saberes nas práticas (CHARTIER, 2007), 

ressaltamos que ela anuncia que os professores constroem suas práticas a partir do que está 

sendo discutido no meio acadêmico e transposto para os textos do saber; porém, nesse 

processo, a partir de suas reinterpretações, eles consideram o que é possível e pertinente para 

ser feito em sala de aula; ou seja, os professores não aplicariam diretamente as prescrições 

oficiais contidas nas propostas curriculares e nos livros didáticos, mas as aplicavam dentro do 

que era possível fazer, nas suas condições de trabalho. 

Além disso, a referida autora identificou a coexistência de modelos inovadores junto a 

modelos mais tradicionais na prática de ensino da escrita, sem que um interferisse no bom 

desenvolvimento do ensino, um ecletismo de modelos dotado de uma forte coerência 

pragmática, mesmo que sem coerência teórica. Para a referida autora (CHARTIER, 2007), as 

práticas pedagógicas dos professores eram constituídas de um conjunto de dispositivos para o 

ensino dos conteúdos e envolviam procedimentos rotineiros e inovadores: o “saber fazer” dos 

professores. Então, essa prática englobaria as disposições incorporadas por cada sujeito, os 

esquemas de ação e a fabricação de suas práticas profissionais, privilegiando o “como fazer” 

em detrimento do “por que fazer”.  

Desta forma, a pertinência dessa teoria para discussão que traçamos, na análise das 

práticas de alfabetização e letramento das professoras e suas relações com as aprendizagens 

dos alunos, adveio da hipótese que tínhamos de que essa prática não era uma transposição 

direta das prescrições da Proposta Curricular do Recife, mas era fundada na construção de 

táticas em meio a realidade desses professores em salas de 1º ciclo. Apresentaremos no 

próximo item algumas pesquisas sobre a prática de professores alfabetizadores.  

 

1.5.2 Pesquisas sobre práticas de alfabetização nos sistemas em ciclos 

 

Pesquisas têm apontado que, após três décadas de discussão envolvendo a 

alfabetização, ainda haveria muitos professores que usam cartilhas e métodos tradicionais de 

alfabetização, independentemente de a estrutura ser seriada ou ciclada; outros, simplesmente, 

não acreditariam que haveria necessidade de metodologia na alfabetização, vindo esta a 

ocorrer de forma espontânea, e isso estaria em consonância com o modo “como” se 

constituem e são fabricadas as práticas dos professores alfabetizadores. Entre as pesquisas que 

analisaram as concepções e práticas dos professores em regimes de ciclos, citamos as de 

Frigotto (2005), Oliveira (2005), Albuquerque, Ferreira e Morais (2005) e Cunha (2007).  
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Frigotto (2005) desenvolveu uma pesquisa com o objetivo de compreender as 

estratégias pedagógicas utilizadas para o ensino da leitura e escrita em uma escola do Rio de 

Janeiro, assim como as estratégias de construção de conhecimentos pelas crianças, a partir do 

diálogo entre seus conhecimentos e os apresentados no contexto escolar. Considerando os 

tempos de aprendizagem num sistema ciclado, ela buscou analisar quais práticas levavam à 

não-aprendizagem. Na pesquisa, a autora enfocou os três anos do 1º ciclo de uma escola com 

baixo rendimento na aprendizagem da alfabetização, ao final do 1º ciclo. A metodologia 

desenvolvida envolveu a observação participante e entrevistas com as professoras, as crianças, 

a equipe técnica e o diretor da escola, além do material produzido pelas crianças. 

Os resultados dessa pesquisa apontaram, por um lado, que, mesmo submetidos a 

práticas gramaticalistas de ensino, essas crianças do 1º ciclo desenvolvem capacidades 

textuais de monitorar e produzir seus textos, pois, segundo Frigotto (2005), não só as 

metodologias e a escola são fatores de êxito ou fracasso escolar. Os alunos pensam, apesar da 

escola. Por outro lado, os resultados mostraram que a escola pública continuava produzindo 

um baixo desempenho, apesar do sistema em ciclos, pois não havia uma avaliação de um ano 

ao outro e isso não favorecia uma aprendizagem sistemática.  

Segundo a autora, um trabalho em uma concepção dialógica de linguagem, no ciclo, 

provocaria um salto qualitativo, pois o 1º ciclo contemplaria três anos, reservados para a 

alfabetização, e um maior tempo para a sistematização e a aprendizagem da leitura e da 

escrita, proporcionados pela prática pedagógica. Ela sugeriu, portanto, que fossem feitas 

pesquisas que buscassem analisar a prática de professores, em uma escola que possuísse bom 

desempenho dos alunos ao final do 1º ciclo, para analisar e compreender o que determinaria 

esse bom aproveitamento na aprendizagem dos alunos. 

Oliveira (2005) realizou uma pesquisa, nos três anos do 1º ciclo da prefeitura da 

cidade do Recife, buscando ver, por meio de um estudo em que utilizou a técnica de grupo 

focal com os professores e a análise dos registros nos diários das docentes, como estava 

ocorrendo o ensino e a avaliação do aprendizado do Sistema de Escrita Alfabética, numa 

escolarização organizada em ciclos. Ela levantou alguns questionamentos em sua pesquisa, 

como a preocupação com a passagem automática, com a delimitação dos conhecimentos 

básicos que esses alunos deveriam ter e a possibilidade de retenção nos parâmetros mínimos.  

Os resultados, desta pesquisa, apontaram, entre outros aspectos, que as professoras 

tinham dificuldades em explicitar as formas de ensino e os conhecimentos a serem 

apropriados pelos aprendizes, ao fim de cada ano letivo do 1º ciclo. Em relação aos 

encaminhamentos didáticos de língua portuguesa, por um lado, as professoras não tinham 
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uma definição clara do que seria a escrita, ora elas a relacionavam à produção textual ora às 

atividades de escrita alfabética; ocorreram também confusões conceituais: ora o Sistema de 

Escrita Alfabética era visto como código, ora como transcrição. Por outro lado, elas criavam 

táticas para trabalhar em meio a heterogeneidade agrupando os alunos por níveis em respeito 

ao ritmo de aprendizagem destes e para promover avanços, assim, entre outras atividades, 

elas: realizavam algumas atividades diversificadas a partir de diagnoses, formação de grupos, 

uso de materiais diversos e separavam alguns alunos, no grupo-classe, para terem atendimento 

diferenciado com a professora. 

Em relação aos conhecimentos a serem construídos no 1° ciclo em língua portuguesa, 

segundo Oliveira (2005), havia a expectativa de que a professora do próximo ano desse conta 

das lacunas de aprendizagem das crianças; desta forma, as professoras não tinham clareza de 

quais competências seriam para cada ano do ciclo ou seja os mesmos conteúdos de língua 

portuguesa eram ministrados nos três anos do 1º ciclo, sem considerar a necessidade de 

aprofundamento e a especificidade a cada ano.  

Os resultados de Oliveira (2005) apontaram uma insatisfação das professoras quanto 

às prescrições contidas na proposta curricular e nos diários de classe, pois não delimitavam às 

competências por ano/ciclo e isso gerava uma insegurança na  prática avaliativa e a 

formulação de várias táticas a partir da estratégias contidas na proposta: mudavam os alunos 

de turma internamente, colocavam faltas para retê-los, realizavam a progressão parcial, 

passavam a responsabilidade para o professor do ano seguinte, entre outras. 

Em pesquisa recente, Albuquerque, Ferreira e Morais (2005) buscaram analisar quais 

os conhecimentos que os professores tinham da alfabetização e das práticas de letramento e 

como eles estavam sendo reconstruídos em suas práticas de ensino. Como abordagem teórica 

para uma análise do processo de construção das práticas, os autores se basearam na fabricação 

do cotidiano escolar, de Certeau (1994), e na perspectiva da construção dos saberes na prática 

(CHARTIER, 2007). A pesquisa foi desenvolvida com um grupo de nove professoras do 1º 

ano do 1º ciclo da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife no ano de 2004. Como 

procedimento metodológico, foram utilizados a observação participante e foram realizados, 

mensalmente, encontros de formação continuada sobre temáticas relacionadas à alfabetização. 

A partir das análises realizadas, os autores afirmaram que as docentes acompanhadas 

na pesquisa demonstravam ter um razoável conhecimento das propostas didáticas que 

privilegiavam a realização de práticas de leitura e produção textuais, desde o início da 

escolarização formal. No que se refere às atividades de apropriação do Sistema de Escrita 
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Alfabética, as práticas docentes foram classificadas em três tipos: prática sistemática de 

alfabetização, prática intermediária de alfabetização e prática assistemática de alfabetização. 

O trabalho desenvolvido pelas professoras que tinham uma prática sistemática de 

alfabetização contemplava uma rotina de trabalho diário que envolvia o eixo da escrita 

alfabética; as professoras classificadas como tendo uma prática intermediária de alfabetização 

não apresentaram diariamente atividades de apropriação da escrita alfabética, desenvolvendo, 

de forma intercalada, atividades de leitura e produção textual; já as professoras cujas práticas 

foram classificadas como assistemáticas priorizavam o trabalho de leitura de textos de 

diversos gêneros textuais, porém não tinham um trabalho sistemático de apropriação do 

Sistema de Escrita Alfabética.  

Os resultados indicaram que os alunos das professoras cujas práticas eram sistemáticas 

foram os que apresentaram melhor desempenho em uma atividade de escrita de palavras 

aplicada ao final do ano letivo (ALBUQUERQUE, FERREIRA e MORAIS, 2006). Assim, as 

crianças que concluíram o 1º ano sem se apropriarem do Sistema de Escrita Alfabética 

precisariam realizar essa apropriação nos anos seguintes. 

Cunha (2007) realizou, por meio de entrevistas, uma pesquisa de campo em uma 

escola de um município do estado de  São Paulo no 1º ciclo do Ensino Fundamental, com o 

objetivo de desvelar a postura que os docentes vêm assumindo na sala de aula, em meio às 

mudanças ocorridas na organização da escola em ciclos, quanto à inclusão de alunos com 

dificuldades. Apoiando-se em Sacristán e Gómez (1998), ela afirmou que essa seria uma etapa 

difícil de resolver, sendo um dos passos decisivos na prática de ensino a consideração e o 

atendimento diferenciado às diferenças em sala de aula, respeitando a heterogeneidade entre 

os alunos: 

 
Da perspectiva da organização escolar e da metodologia pedagógica, a 
escolarização de alunos/as heterogêneos estabelece a importância de que os 
professores/as atendam a grupos com uma grande variedade interna, na qual 
essas diferenças individuais são observadas em termos de interesses, ritmos 
de aprendizagem, predisposição para aprender, apoio familiar, etc.(...) A 
heterogeneidade estabelece para professores/as e escolas a necessidade de  
considerar estratégias organizativas e didáticas para abordar: pontos de 
partida diferentes dos alunos/as frente aos conteúdos, necessidades e 
interesses diferentes, peculiares intensidades de esforços requeridos para 
cada aluno/a (SACRISTÁN e GÓMEZ, 1998, p. 187). 

 

Na análise dos discursos das professoras, Cunha (2007) percebeu que essas 

reconheciam a importância dos ciclos para a inclusão dos alunos com dificuldades. No 

entanto, na análise do discurso sobre as práticas dessas professoras, ela encontrou uma 



 

 

65 
 

 

diversidade de práticas que ora respeitavam a heterogeneidade da turma ora não. A análise do 

discurso revelou: a utilização de um trabalho diferenciado, respeitando os diversos ritmos dos 

alunos; a realização de sondagens e avaliações para reconhecer avanços e necessidades dos 

alunos; o agrupamento dos alunos, de forma diferenciada, para otimizar o atendimento e 

integrá-los; o uso de atividades diversificadas e estimulantes. Cunha defendeu que a prática 

dos professores no ciclo teria sofrido algumas mudanças. 

Analisando e revendo os resultados das pesquisas apresentadas, buscamos, em nossa 

pesquisa, analisar práticas de alfabetização e letramento no 1º ciclo do Ensino Fundamental e 

suas relações com as aprendizagens dos alunos. Para isso, avaliamos a apropriação da escrita 

e da leitura pelos alunos em cada ano do 1º ciclo; analisamos a progressão na aprendizagem 

da leitura e da escrita pelos alunos a cada ano do 1º ciclo; registramos, classificamos e 

comparamos as atividades de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética desenvolvidas 

pelas professoras a cada ano do 1º ciclo;  identificamos e comparamos as atividades de leitura 

e produção de texto desenvolvidas pelas professoras em cada ano do 1º ciclo; avaliamos o 

envolvimento das crianças nas variadas práticas sociais de leitura e escrita desenvolvidas 

pelas professoras em cada ano do 1º ciclo e verificamos se houve aprofundamento nas práticas 

de ensino da leitura e da escrita a cada ano do 1º ciclo. 

Todo o nosso empenho deveu-se ao interesse em responder a duas questões básicas de 

nossa pesquisa: haveria práticas alfabetizadoras diferenciadas e aprofundadas a cada ano do 1º 

ciclo do ensino fundamental na Prefeitura da Cidade do Recife? Seria possível, com uma 

prática que visasse ao “alfabetizar letrando”, possibilitar a apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética ainda no primeiro ano, deixando os outros anos para um maior aprofundamento na 

leitura e na produção textual? 

Para isso, precisamos compreender a escola em ciclos ‘real’, distanciando-a da ‘ideal’ 

por nós preconizada; ‘invadir a caixa preta’ da escola, parodiando Chartier (2007), no nível da 

sala de aula, considerando o contexto em que se insere a política educacional da rede 

municipal de ensino do Recife, conforme apregoa Mainardes (2007a). No próximo capítulo, 

descreveremos onde, quando e como realizamos a nossa pesquisa, explicitando os 

instrumentos utilizados e as análises realizadas.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 DELINEANDO A TRAJETÓRIA DE INVESTIGAÇÃO 

 
 
 
 

[...] certa nitidez política é possível 
na medida em que se reflita criticamente sobre os fatos do dia-a-dia  

e na medida em que se transcenda à própria sensibilidade 
 (a capacidade de senti-los ou de tomar conhecimento deles) 

 de modo que, progressivamente,  
se consiga chegar a uma compreensão mais rigorosa dos fatos. 

 (FREIRE, 1991, p. 79) 

 

 

Assumimos o nosso interesse pelo objeto de estudo investigado, por se tratar de uma 

questão ainda problemática e que causa discriminação social, além de ser um assunto 

recorrente entre pesquisadores da área o fato de o fracasso escolar persistir mesmo em meio às 

inovações pedagógicas e mudanças no sistema de ensino das redes municipais. Por 

entendermos a nossa pesquisa como um compromisso político, os nossos maiores desafios 

foram tentar captar a realidade dinâmica e complexa, no contexto sócio-histórico e político da 

escola pesquisada.  

Nessa perspectiva, realizamos uma pesquisa de caráter qualitativo e longitudinal, que 

foi desenvolvida durante um ano letivo em uma escola da rede municipal de ensino do Recife, 

com o objetivo de analisar as práticas de alfabetização e letramento no 1º ciclo do Ensino 

Fundamental e suas relações com as aprendizagens dos alunos. 

O caráter qualitativo da nossa pesquisa foi respaldado pelo fato de identificarmos nela 

as cinco características básicas desse tipo de pesquisa (BOGDAN e BIKLEN apud LUDKE e 

ANDRÉ, 1986): a fonte direta dos nossos dados foi o ambiente natural e o pesquisador foi seu 

maior instrumento; todos os dados e seu contexto de produção foram extremamente 

importantes para retratar a complexidade do cotidiano escolar pesquisado; houve uma maior 

preocupação com o processo do que com o produto; houve uma tentativa de capturar a 

“perspectiva” do participante na observação e nas entrevistas e, por fim, a análise dos dados 
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seguiu um processo indutivo. Quanto ao caráter longitudinal da pesquisa, ele deveu-se ao fato 

de termos acompanhado durante um ano letivo as práticas de ensino de um grupo de 

professores e as aprendizagens dos alunos, avaliando seus progressos. Fez-se necessária uma 

longa e intensa imersão nessa realidade, para entender o porquê das práticas dos professores e 

para mapear as aprendizagens dos alunos durante um ano letivo.  

Para melhor compreensão da nossa organização metodológica, inicialmente 

descreveremos o processo de escolha do campo de pesquisa para o estudo de caso; em 

seguida, caracterizaremos o campo de pesquisa e os participantes e, por último, 

descreveremos os procedimentos de coleta e análise dos dados. 

 

2.1 Estudo de caso: argumentando a favor das decisões e opções 

 

Por focalizar a realidade de forma complexa e contextualizada, esta pesquisa possui 

algumas características que a constituíram como estudo de um caso (LUDKE e ANDRÉ, 

1986): 

• durante o processo de coleta de dados, o quadro teórico inicial foi ampliado, a partir de 

novos aspectos detectados no desenrolar da pesquisa; 

• em todo momento, o contexto serviu como fonte de interpretação dos dados coletados; 

• foram utilizados vários dados coletados em diferentes momentos, sendo cruzadas as 

informações que puderam confirmar as hipóteses estabelecidas para descobrir novos dados; 

• buscamos retratar a realidade de forma complexa e profunda, possibilitando generalizações 

ao leitor; 

• foram representados os diferentes e conflitantes pontos de vista presentes no contexto 

escolar investigado. 

Segundo Ludke e André (1986), o estudo de caso é um tipo de pesquisa que, dentro de 

um sistema, procura apreender uma realidade particular que tem um valor em si mesma, ainda 

que, posteriormente, fiquem evidentes semelhanças com outros casos e situações.  

 

2.1.1 Por que a rede municipal de ensino do Recife? 

 

A nossa opção por desenvolver essa pesquisa na rede municipal de ensino do Recife 

deveu-se ao fato de sermos professora da referida rede e convivermos, entre os pares, com 

experiências diversificadas quanto ao ensino da leitura e da escrita. Um outro fator 
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determinante nessa escolha foi o fato de a Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife em 

1986 ter adotado o ensino organizado em ciclos e, após um período no regime seriado, em 

2001 reorganizou os ciclos nas escolas municipais.  

 

2.1.2 Por que a escola? 

 

Inicialmente, após coleta junto à rede municipal de ensino do Recife, de nomes de 

escolas que se tinham destacado pelo seu ensino e pelas aprendizagens dos alunos, 

identificamos uma escola da rede municipal de ensino do Recife que tinha oficialmente 

apresentado bom desempenho na aprendizagem da leitura e da escrita. A escola escolhida 

teve, quanto ao nível de leitura e escrita na Prova Brasil 2005 da Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (ANRESC), a melhor média da Secretaria de Educação da Prefeitura do 

Recife (4,8 no IDEB4) e ficou entre as melhores médias ao nível estadual e nacional.  

Para categorizar a escola e os professores, realizamos um questionário com as 

professoras, estabelecemos conversas informais, participamos de reuniões de formação 

interna com os professores, tivemos acesso ao PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola, às 

atas dos conselhos de ciclos e ao Regimento Interno da Escola (ANEXO A).  

A escola tinha pouco espaço físico e situava-se em um bairro populoso da periferia do 

Recife, funcionando com 15 turmas e cerca de 282 alunos de 1ª e 2ª ciclos do Ensino 

Fundamental nos dois turnos diurnos e com Educação Básica de Jovens e Adultos à noite. A 

escola tinha cinco salas de aula, uma biblioteca, uma sala de informática, uma 

diretoria/secretaria, um pátio pequeno para brincadeiras, uma cozinha e uma área que servia 

para as atividades de apoio na aprendizagem, com as estagiárias.  

O entorno da escola era marcado pelas condições precárias de vida da comunidade. No 

entanto, encontramos sítios de classe média no bairro, além de localizar-se, ao lado do bairro 

da escola, uma das áreas mais nobres do Recife. O bairro da escola era formado por 

trabalhadores que viam na escola a única fonte de formação de seus filhos e de aprendizagens 

culturais significativas. Os pais participavam da comunidade escolar por meio dos conselhos 

escolares e de idas eventuais à escola, para saber como ‘andavam’ as aprendizagens de seus 

filhos. No entanto, os professores se ressentiam de muitos pais que eram ausentes no 

acompanhamento de seus filhos, o que poderia prejudicar o processo de aprendizagem.  

                                                
4 IDEB: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 
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A escola possuía uma gestão democrática participativa, compartilhada por 

comunidade, funcionários e professores, por meio do Conselho Escolar e do Conselho de 

Ciclo, e garantida pelo Regimento Interno da Escola, que ficava fixado na entrada da mesma. 

O regimento apontava que a escola tinha uma preocupação com as aprendizagens dos alunos, 

com a disciplina e o aproveitamento do tempo na sala de aula. Além disso, ele propunha que o 

aluno deveria ser atendido de forma diferenciada na sala de aula, de acordo com suas 

necessidades e dificuldades de aprendizagem. Assim, as orientações quanto à prática 

pedagógica dos professores eram pautadas em um ensino baseado na Pedagogia de Projetos, 

sendo esses projetos definidos nas reuniões do Conselho de Ciclos, no começo de cada ano. 

Além disso, havia projetos de incentivo à leitura, em parceria com instituições públicas e 

privadas.  

Como forma de acompanhar as aprendizagens, a escola realizava o Conselho de 

Ciclos, quatro vezes ao ano, para avaliar os alunos e decidir no coletivo as progressões, as 

intervenções e o atendimento diferenciado necessário. Além disso, eram realizadas reuniões 

pedagógicas de planejamento e, no que se refere à formação continuada na área de linguagem, 

a escola realizava o Pró-letramento.5  

 Para viabilizar que a maioria de seus alunos chegassem alfabetizados ao final do 1º e 

do 2º ciclos, a escola desenvolvia três projetos escolares de apoio ao 1º e 2º ciclo: 

primeiramente, o Projeto Professor Alfabetizador da Secretaria de Educação da Prefeitura do 

Recife, que atendia os alunos do 2º ciclo com dificuldades de alfabetização e distorção 

idade/série. O segundo projeto (Projeto Mais) era desenvolvido pela Secretaria de Educação 

da Prefeitura do Recife no 3º ano do 1º ciclo, com alunos que tinham dificuldades na leitura e 

na produção de textos. Por fim, o Fazer Crescer era um projeto interno da escola, direcionado 

aos alunos que não tinham se alfabetizado ao final do 1º ano, abrangendo as turmas de 2º e 3º 

anos do 1º ciclo, por meio da mistura e de troca dos alunos dessas turmas na 1ª metade do 

horário da aula (Interclasse), o qual tinha o objetivo de trabalhar a alfabetização com um 

grupo de alunos e, com o outro, a leitura e a produção textual.  

  

2.1.3 Quem eram as professoras? 

 

Participaram da pesquisa três professoras do 1º ciclo, uma para cada ano. Na escolha 

dos professores, foi considerado o fato de serem regentes do 1º ciclo, terem disponibilidade 

                                                
5 Programa de formação continuada de Professores desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação do 

Recife. 
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para participar da pesquisa e serem indicados pela coordenação, pela direção e por outros 

professores da escola, além de terem uma prática diferenciada, baseada em um trabalho de 

incentivo à leitura e à produção textual, obtendo bons resultados na aprendizagem no final do 

ano. Para a análise dos dados, resolvemos manter sigilo quanto ao nome dos participantes da 

pesquisa e referimo-nos às professoras por uma forma despersonalizada: professora do 1º ano; 

professora do 2º ano; professora do 3º ano. A tabela nº 01 apresenta um panorama do perfil 

dessas professoras. 

Tabela nº 01 – Perfil das professoras pesquisadas 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Todas as professoras tinham mais de nove anos de prática de ensino. Duas delas (do 1º 

e do 2º ano) vinham trabalhando na rede municipal de ensino do Recife desde que esta tinha 

seu sistema de ensino organizado em séries. Além disso, todas elas possuíam graduação na 

área de ensino. 

 

2.1.4 Como eram as turmas? 

 

As turmas pesquisadas tinham um total de setenta e seis alunos, sendo dezenove 

alunos do 1º ano, vinte e oito alunos do 2º ano e vinte e nove alunos do 3º ano. A maioria dos 

alunos eram provenientes de bairros próximos ou do próprio bairro da escola. A escola tinha 

alguns alunos com deficiência6 mental (três no 1º ano e cinco no 3º ano), que recebiam 

                                                
6 Utilizamos esse termo “pessoas com deficiência” baseados nas discussões teóricas atuais sobre essa 

nomenclatura desenvolvida por Romeu Kazumi Sassaki (2003) e no consenso, a partir da convenção da ONU 
em 2003, quanto a adotar esse termo atualmente. 

Aspecto Professora do  
1º ano 

Professora do  
2º ano 

Professora do  
3º ano  

 
Formação básica 

Magistério  
 
Pedagogia 

Magistério 
  
Pedagogia 

Técnico Química 
 
Pedagogia 

 
Especialização  

- Metodologia da 
Prática de Ensino 

Psicologia da 
Educação 

 
Experiência em 

sala de aula 

15 anos no 
magistério 
15 na PCR 

35 anos no 
magistério 
9 anos e meio na 
PCR 

9 anos no 
magistério 
3 anos e meio na 
PCR 

 
Outro vínculo de 

trabalho 

Vice-diretora em 
outra escola da 
PCR 

Coordenadora na 
mesma escola à 
tarde 

Trabalha em 
outra Prefeitura 
como 
coordenadora do 
Ensino Médio 
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atendimento especializado de uma professora itinerante da rede municipal de ensino do Recife 

a cada quinze dias.  

Em relação à distorção idade/série, o 1º ano não apresentou alunos com essa distorção. 

Porém, 3,57% dos alunos do 2º ano apresentaram distorção idade/série e outros 17,85%  

estavam um ano adiantados. Na turma de 3º ano, 27,5% dos alunos apresentaram distorção 

idade/série e 6,8% apresentaram idade adiantada para a turma.  

 

2.2 Quais os procedimentos utilizados na coleta e análise dos dados? 

 

 Explicitaremos, a seguir, os instrumentos metodológicos utilizados para analisar a 

prática dos professores alfabetizadores e sua relação com a aprendizagem dos alunos. 

Preocupamo-nos em descrever como foram utilizados, o motivo da escolha e como foram 

feitas as análises. 

 

2.2.1 Atividades de diagnose  

 

Utilizamos um instrumento de diagnose inicial em março e um outro de diagnose final 

em novembro. Em cada etapa, realizamos, individualmente, atividades de ditado-mudo, 

produção de texto e leitura de palavras, frases e textos. Utilizamos as mesmas atividades no 

início e no final do ano letivo, para poder comparar os dados obtidos em ambas as etapas. 

Esse instrumento buscou avaliar a apropriação da escrita e da leitura pelos alunos em cada ano 

do 1º ciclo. A utilização de testes diagnósticos foi importante para essa pesquisa, uma vez que 

possibilitou a definição de um perfil de entrada e de saída dos alunos a cada ano (LEAL, 

2003). Após a análise separada dos resultados da apropriação da escrita, da produção de texto 

e da leitura, comparamos (estatisticamente) os resultados entre os perfis inicial e final de cada 

turma (teste de Wilcoxon ) e entre os anos do 1º ciclo (teste de Mann-Whitney).  

 

2.2.1.1 Atividade de ditado-mudo 

 

Na atividade de ditado-mudo, solicitamos ao aluno a escrita espontânea do nome de 

oito figuras com diferentes quantidades de sílabas e dificuldades ortográficas (ANEXO B-1). 

Foi delimitado oralmente o que cada figura representava antes do início da escrita. Essa 

atividade foi elaborada, com base em Ferreiro e Teberosky (1999) e Morais (1999), para 

avaliar o nível de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética e da norma ortográfica. 
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Optamos pelo ditado-mudo, por possibilitar as retomadas da criança na reflexão da escrita das 

palavras e por garantir que todos escrevessem as mesmas palavras, facilitando a análise. As 

etapas de correção e análise da atividade de ditado-mudo vivenciadas foram: 

 

1. leitura de todas as palavras escritas, em todos os anos, e agrupamento por semelhanças 

quanto ao nível de apropriação da escrita alfabética e de uso da norma ortográfica; 

2. construção das categorias de análise de forma descritiva; 

3. releitura e categorização das palavras; 

4. reconstrução das categorias; 

5. contagem das freqüências e organização das tabelas com os resultados em percentual; 

6. análise qualitativa e quantitativa, com posterior escrita descritiva dos resultados. 

 

2.2.1.2 Atividade de produção textual 

 

Para verificar o nível de grafia e textualidade na atividade de produção textual, foi 

proposta uma atividade de reescrita da história infantil  de João e Maria (ANEXO B-2 e 

ANEXO B-3). Na situação de reescrita, os comandos dados em todas as turmas foram os 

mesmos quanto a finalidade, interlocutor e gênero. Gravamos os comandos dados na situação 

de produção, em todas as turmas, para atestar a fidelidade e a igualdade das condições de 

produção na análise dos dados.  

Após a leitura da história pela pesquisadora, foi delimitado que cada aluno 

reescrevesse a mesma história, que seria posteriormente relida, aperfeiçoada e reescrita com 

ilustrações. Para operacionalizar a continuidade da atividade, após a primeira produção pelos 

alunos, foi reproduzida uma cópia de cada história e entregue à professora, para que fosse 

feito o processo de leitura, correção e reescrita do texto com os alunos e posterior ilustração. 

Após a produção final, cada aluno iria presentear um amigo. Buscamos, portanto, criar 

condições de produção nas quais houvesse objetivo definido, interlocutor e uso real do gênero 

(GERALDI, 2006).  

Cada texto foi analisado quanto à apropriação da alfabetização através da grafia e o 

nível de textualidade apresentado nas histórias. As análises foram feitas por dois juízes (a 

pesquisadora e uma aluna do mestrado em Educação da UFPE); em caso de empate, um 

terceiro juiz (orientadora) opinava. Utilizamo-nos das técnicas metodológicas da análise de 

conteúdos (BARDIN, 1977), na elaboração de categorias. As etapas de análise da produção 

textual dos alunos foram as seguintes: 
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1. leitura de todos os textos produzidos, em todos os anos, e agrupamento por semelhanças 

quanto ao nível de apropriação e textualidade apresentados; 

2. construção das categorias de análise de forma descritiva; 

3. releitura e categorização dos textos; 

4. reconstrução das categorias; 

5. contagem das freqüências e organização das tabelas com os resultados em percentual; 

6. análise qualitativa e escrita descritiva dos resultados. 

 

2.2.1.3 Atividade de leitura 

 

Na atividade de leitura, colocamos três questões envolvendo distintos níveis de 

capacidade leitora (ANEXO B-4), desde a capacidade de leitura de palavras e frases, até um 

processamento inferencial de compreensão de leitura de texto (SOLÉ, 1998). A análise das 

questões se deu da seguinte forma: 

1. Na 1ª questão, com dois itens, foi solicitado que, em cada um deles, o aluno lesse quatro 

palavras, com grafias parecidas, a fim de identificar qual delas designaria a figura em 

destaque.  

2. A 2ª questão teve como apoio gravuras nas quais os personagens da turma da Mônica 

executavam ações. Os alunos foram solicitados, em quatro itens, a ler uma frase incompleta e 

uma lista de quatro palavras, a fim de selecionar aquela que completaria a frase, em 

conformidade com o que aparecia na gravura. Ressaltamos que a escolha da palavra adequada 

implicaria que o aluno considerasse as propriedades semânticas e sintáticas. 

3. Por fim, na 3ª questão, com dois itens, o aluno leu um pequeno texto e em seguida  

escolheu, dentre quatro frases, qual seria o título mais adequado ao mesmo, realizando 

inferência a partir do texto, sem apoio de gravuras.  

Os dados obtidos foram tratados separadamente, em percentuais, por número de 

acertos na leitura de palavras, frases e textos. Observamos as seguintes condições: se o aluno 

não acertou todos os itens na leitura de palavras, não foram corrigidos os demais itens de 

leitura de frases e texto; se o aluno não acertou todos os itens na leitura de frases, não foram 

corrigidos os itens relacionados à leitura de texto. Esses critérios foram adotados por 

compreendermos que se um aluno não leu corretamente palavras simples, não leria 

corretamente frases; da mesma forma, um aluno que não leu corretamente quatro frases 

simples com o apoio de imagens, não leria corretamente textos sem apoio de imagens, 
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respondendo questões de inferência. Os resultados, após categorizados, foram analisados 

qualitativa e quantitativamente quanto ao número de acertos realizados pelos alunos. 

 

2.2.2 Observações de aulas 

 

Foram realizadas observações de aulas nas turmas investigadas, considerando que a 

observação possibilita “um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno 

pesquisado [...] e a experiência direta é sem dúvida o melhor teste de verificação de um 

determinado fenômeno” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.26). Denzin (apud LUDKE e ANDRÉ, 

1986, p.28) enfatizou que a observação participante busca “combinar a [...] análise 

documental, a entrevista de respondentes e informantes, a participação e a observação direta e 

introspecção”.  

Apoiados nessa definição, realizamos conversas informais com os professores sobre 

suas práticas e analisamos o material utilizado durante as aulas, tendo o cuidado de manter o 

controle da freqüência dos alunos. Salientamos que, de algum modo, fomos parte integrante 

dessas turmas, durante o período de observação, procurando manter-nos na posição de 

observador, sem, contudo, evitar interações com os sujeitos da sala, sabendo que não há uma 

observação neutra; pois o que se vê faz parte de uma escolha de quem vê (SAMPAIO e 

COSTA, 2006). 

As observações foram realizadas com certa regularidade, em cada turma, por um 

período de quatro meses, no segundo semestre de 2007, totalizando oito observações em cada 

turma. Para o registro das observações, foram feitas anotações no diário de campo, por meio 

de um roteiro (ANEXO C-1), e gravações em áudio, que foram transcritas posteriormente. 

Além disso, coletamos também os materiais impressos lidos e produzidos pelos alunos. No 

registro das observações, procuramos contemplar a reconstrução dos diálogos e a descrição 

dos locais, dos sujeitos, dos eventos especiais, das atividades e do comportamento do 

observador.  

Por conta do período de greve, na rede municipal de ensino do Recife, as observações 

só puderam ser realizadas no período de agosto a novembro de 2007 e objetivaram levantar 

dados que possibilitassem: registrar, classificar e comparar as atividades de apropriação do 

Sistema de Escrita Alfabética em cada ano do 1º ciclo; identificar e comparar as atividades de 

leitura e produção de texto desenvolvidas em cada turma observada; avaliar o envolvimento 

das crianças nas variadas práticas sociais de leitura e escrita; e categorizar, comparar e 
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verificar se havia aprofundamento nas práticas de ensino da alfabetização e de letramento, a 

cada ano do 1º ciclo.  

Além disso, as observações oportunizaram, ainda, compreender os dados obtidos na 

diagnose, relacionando-os e levantando pontos a serem abordados nas entrevistas com essas 

professoras. Para a categorização dos dados da observação quanto às atividades de análise 

lingüística, baseamo-nos nas categorias elaboradas por Morais e Albuquerque (2005b) 

envolvendo operações ao nível das letras, sílabas, palavras e frases. Quanto às atividades de 

rotina, de produção textual e de leitura, baseamo-nos nas categorias elaboradas por Morais, 

Albuquerque e Ferreira (2004) (ANEXO C-2).  

 

2.2.3 Entrevista 

 

Utilizamos a entrevista, por ela ser um dos instrumentos básicos na pesquisa 

qualitativa que permite a captação imediata e corrente da informação desejada (LUKDE  e 

ANDRÉ, 1986). Elaboramos um esquema básico (ANEXO D-1) para a obtenção dos dados, 

caracterizando a entrevista utilizada como semi-estruturada. As respostas das professoras 

foram analisadas qualitativamente, utilizando-nos das técnicas metodológicas da análise de 

conteúdos (BARDIN, 1977) que consistem em um recurso técnico de análise de dados obtidos 

em mensagens escritas ou transcritas (op. cit).  

A análise de conteúdos auxiliou-nos na melhor compreensão e inferência da 

concepção das professoras em relação ao ensino da leitura e da escrita nos três anos do 1º 

ciclo. Para a elaboração das categorias, organizamos a análise das falas das professoras em 

três etapas. Baseamo-nos nas etapas utilizadas por Souza Junior (2007): pré-análise, 

exploração e tratamento e interpretação dos dados. Cada etapa tinha intenções e ações; além 

disso, elaboramos um quadro de análise e orientação para uma melhor organização dos dados 

da entrevista (ANEXO  D-2). 

 Após coletar os dados da pesquisa e analisar separadamente os resultados das 

diagnoses, observações e entrevistas, esses dados foram submetidos a diferentes análises, de 

modo a verificar a relação entre as práticas de alfabetização e letramento no 1º ciclo do 

Ensino Fundamental e as aprendizagens dos alunos.  A análise dos resultados envolveu três 

etapas: análise do desempenho dos alunos nas diferentes atividades; análise das práticas das 

professoras e análise comparativa entre os desempenhos dos alunos e as práticas docentes. O 

capítulo 3 e as considerações finais se constituem na apresentação das análises realizadas. 



 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 
 

 
 

O reconhecimento do direito à educação 
 implica garantir que seja acessada por todas as pessoas. 
A equidade educativa significa igualar as oportunidades 

de todas as pessoas de acessar, permanecer e concluir a Educação Básica 
e, ao mesmo tempo, conseguir um ensino de alta qualidade, 

independentemente de origem étnica, racial, social ou geográfica. 
(GRACIANO, 2005, p. 15) 

 

 

 Para uma melhor compreensão da análise das práticas de alfabetização e letramento no 

1º ciclo do Ensino Fundamental e de suas relações com as aprendizagens dos alunos, o corpus 

da pesquisa foi dividido em três partes: mapeamento das aprendizagens dos alunos no 1º 

ciclo, análise das práticas de alfabetização e letramento dos professores no 1º ciclo e 

comparação entre as práticas de alfabetização e letramento das professoras. Em todas as 

análises, fizemos a comparação dos dados com o desempenho apresentado pelos alunos. 

 

3.1 Mapeamento das aprendizagens dos alunos no 1º ciclo 

 

 Para o mapeamento das aprendizagens dos alunos, inicialmente, na atividade do ditado 

mudo, as escritas das crianças foram categorizadas em oito níveis, de acordo com as fases 

observadas por Ferreiro e Teberosky (1999) e com os estudos realizados por Morais (1999): 

 

Pré-silábico (PS): as crianças não estabelecem relação entre a escrita e a pauta sonora das 

palavras, escrevendo, no geral, letras aleatórias.  
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Silábico quantitativo (ST): as crianças escrevem, para cada sílaba da palavra, uma letra, em 

realizar correspondência sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silábico qualitativo (SL): as crianças escrevem, para cada sílaba da palavra, uma letra, 

realizando correspondência sonora com a sílaba representada. 
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Silábico-alfabético (AS): as escritas das crianças oscilam entre a silábica e a alfabética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabético com domínio das correspondências grafofônicas diretas (A-I):  os alunos 

compreendem que as sílabas são compostas por unidades menores e conseguem representar os 
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fonemas, embora troquem muitas letras. Não notou corretamente dígrafos e sílabas 

complexas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabético com pouco domínio das regularidades contextuais (A-II): os alunos utilizam 

algumas vezes dígrafos e sílabas complexas de forma convencional, porém ainda trocam 

letras. 
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Alfabético com razoável domínio das regularidades contextuais (A-III): os alunos 

utilizam corretamente dígrafos e sílabas complexas, marcando, muitas vezes, a acentuação e a 

nasalização de forma não convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabético com bom domínio das regularidades contextuais (A-IV): as crianças escrevem 

sem trocas de letras e com domínio das regularidades contextuais; escrevem 

convencionalmente a maioria das palavras, acentuando-as. 
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Em segundo lugar, para mapearmos a aprendizagem dos alunos quanto à grafia e à 

textualidade na produção textual, os textos dos alunos foram categorizados, inicialmente, em 

três categorias, de acordo com a grafia apresentada: categoria 1, textos ilegíveis; categoria 2, 

textos com algumas palavras legíveis e categoria 3, texto com escrita legível. Em seguida, os 

textos foram categorizados em subcategorias, com base no nível de textualidade relacionado 

ao gênero história. No final, a categorização dos textos se apresentou da seguinte forma: 

 

1a – Textos com grafia ilegível e reconto oral incompleto da história 

 

 

 

 

 

 

 

1b – Texto com grafia ilegível e reconto oral completo da história 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a – Texto com uma ou duas palavras legíveis e reconto incompleto da história 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconto oral 
 

Era uma vez uma vó saindo com bolo. 

Reconto oral 
Era uma vez João e Maria. Eles foram para a casa da 
bruxa e a bruxa prendeu João na cocheira  e mandou 
Maria trabalhar. João era esperto e quando a bruxa 
mandava ele mostrar o dedo..ele pegava o osso de 
galinha e mostrava, ele mostrava o osso. Ai..a bruxa 
disse que ia comer ele assim mesmo. Mandou Maria 
acender o fogo e ela não foi. A bruxa foi acender e 
Maria empurrou ela dentro do fogo. Maria soltou 
João e foram felizes para sempre. 

Reconto oral 
 

Era uma vez uma bruxa muito 
malvada e as pessoas pensavam que 
ela era uma mulher muito simpática 
e ela era uma bruxa muito malvada.  
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2b – Texto com 1 ou 2 frases legíveis e reconto incompleto da história  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2c – Texto com 1 ou 2 frases legíveis e reconto completo da história  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconto oral 
 

Era uma vez duas crianças que 
encontraram uma bruxa. Depois de 
comer muito doce e chocolate a 
bruxa prendeu João e mandou Maria 
trabalhar. 

Reconto oral 
 

Um certo dia João e Maria que 
estavam na floresta e viram a casa da 
vovó. Era uma casa feita de doces e 
chocolate. Eles entraram lá e a bruxa 
pegou João e botou ele na cocheira e 
depois João mostrou um osso par a a 
bruxa não comer ele. A bruxa queria 
ver o dedo, mas João era esperto. 
Depois a bruxa disse: Maria vá lá ver 
se o fogo ta quente! Ela não foi lá 
acender o fogo e a bruxa foi. Maria 
aproveitou e deu um empurrrão na 
bruxa e foi soltar João. A bruxa 
morreu queimada. 
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3a – História legível e incompleta, apresentando muitas trocas de letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b – História legível e completa, mas que apresenta muitas trocas de letras 
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3c – História legível e completa, apresentando razoável apropriação da norma ortográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3d – História legível e completa, apresentando boa apropriação da norma ortográfica, 

podendo apresentar um final convencional ou não 
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Nova versão Versão original  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, em relação às atividades de leitura, os dados foram agrupados quanto à leitura 

de palavras, de frases e de textos e categorizados, separadamente, em: leu 100%, leu 75%, leu 

50%, leu 25% e não leu. Salientamos que na atividade de leitura de palavras e textos, não 

utilizamos as categorias ‘leu 75%’ e ‘leu 25%’, por não haver nessas atividades mais de duas 

questões, conforme já explicitado na metodologia. 

Os resultados obtidos na análise da diagnose dos alunos nos ajudaram a avaliar a 

apropriação da notação escrita e da leitura pelos alunos, a cada ano do 1º ciclo, bem como 

analisar a progressão na aprendizagem da leitura e da escrita pelos alunos a cada ano do 1º 

ciclo. Utilizamos testes estatísticos para ver a significação dos resultados obtidos.  
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3.1.1 Avaliação do desempenho dos alunos do 1º ano do 1º ciclo 

  

Inicialmente, representamos na tabela nº 02 a comparação entre os resultados do 

ditado quanto à apropriação da escrita alfabética e da norma ortográfica (FERREIRO e 

TEBEROSKY, 1999) obtidos nos perfis inicial e final. 

 

 

Tabela nº 02 - Comparação dos perfis inicial e final dos alunos do 1ª ano  
na atividade de ditado (%) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

Observamos na tabela de nº 02 que a turma de 1º ano apresentou um perfil inicial com 

47,3% dos alunos no nível pré-silábico e, apenas, 21,1% dos alunos na hipótese alfabética, 

com muitas trocas de letras; os demais alunos encontravam-se nos níveis silábico (15,8%) e 

silábico-alfabético (15,8%). Contudo, o perfil final da turma apontou que apenas 5,3% dos 

alunos permaneceram pré-silábicos, 5,3% silábicos qualitativos e 15,8% silábico-alfabéticos, 

em contraste com 73,6% da turma, que terminaram o ano letivo no nível alfabético, com 

diferentes níveis de apropriação da norma ortográfica. O teste estatístico Wilcoxon, aplicado 

para comparar o desempenho nos perfis inicial e final quanto à hipótese de escrita, comprovou 

que ocorreu um crescimento significativo na apropriação da hipótese alfabética pela turma 

(p< 0,001).   

Exemplificamos esse avanço apresentando a atividade de ditado realizada por uma 

aluna no começo e no final do ano. Pudemos observar que essa criança avançou da categoria 

pré-silábica para a alfabética II, apresentando, no final do ano letivo, apenas dificuldades em 

relação à apropriação das regularidades contextuais (MORAIS, 1999). 

Categorias Perfil inicial  Perfil final  
Pré-silábico  47,3 5,3  

Silábico 
quantitativo 

5,3 - 

Silábico qualitativo 10,5 5,3  
Silábico-alfabético 15,8  15,8 

Alfabético I 21,1 42,0  
Alfabético II - 15,8  
Alfabético III - 15,8 
Alfabético IV - - 

Total: 100,0 100,0 
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Perfil inicial Perfil final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O mesmo bom desempenho pôde ser observado em relação à produção textual. 

 
 

Tabela nº 03 - Comparação do perfil inicial e final dos alunos do 1ª ano na atividade de 
produção textual (%) 

 

  

  

 Analisando a tabela de nº 03, percebemos que os alunos apresentaram no perfil inicial 

muita dificuldade em produzir textos legíveis; dessa forma, a produção da maioria ficou 

restrita às categorias ilegíveis ou parcialmente legíveis, exceto a de 5,3% dos alunos, que 

produziram um texto legível, porém com muitas trocas e sem caracterizar-se como uma 

história com seqüência completa. 

Categorias Perfil 
inicial  

Perfil 
final 

1a – Texto com grafia ilegível e reconto incompleto da história 57,8  21,0 
1b – Texto com grafia ilegível e reconto completo da história 26,3  5,3 
2a – Texto com 1 ou 2 palavras legíveis e reconto incompleto da história 5,3  - 
2b – Texto com 1 ou 2 frases legíveis e reconto incompleto da história 5,3 - 
2c – Texto com 1 ou 2 frases legíveis e reconto completo da história - - 
3a – História legível e incompleta, apresentando muitas trocas de letras 5,3 5,3 
3b – História legível e completa, apresentando muitas trocas de letras - 36,8 
3c – História legível e completa, apresentando razoável apropriação da 
norma ortográfica 

- 31,6 

3d – História legível e completa, apresentando boa apropriação da norma 
ortográfica 

- - 

Total: 100,0 100,0 
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 No perfil final, observamos um crescimento considerável quanto à produção textual 

dos alunos, pois apenas 26,3% deles ainda estavam na categoria ilegível. Os demais, cerca de 

73,7% dos alunos, apresentaram textos legíveis, e 68,4% construíram histórias com 

seqüências completas. Esses textos traziam pouca explicitação dos personagens, cenários, 

situação-problema e desfecho e apresentavam muitas dificuldades de apropriação da norma 

ortográfica e da segmentação das palavras. Para comprovarmos esses dados, fizemos a 

comparação do desempenho dos alunos entre os perfis inicial e final, utilizando o teste de 

Wilcoxon, e obtivemos uma diferença significativa em relação à produção textual (p= 0,001). 

 As produções de texto abaixo mostram a evolução da apropriação da grafia e da 

textualidade na produção de histórias por uma das alunas dessa turma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Observamos que essa aluna, no início do ano letivo, produziu um texto com grafia 

ilegível, porém recontou a história completa oralmente. Posteriormente, no perfil final dessa 

aluna, percebemos a produção de seu texto de forma legível, por meio de uma história 

completa, apresentando razoável apropriação da norma ortográfica. 

Perfil inicial Perfil final 
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Em relação às atividades de leitura, os alunos do 1º ano apresentaram um desempenho 

diversificado quanto à leitura de palavras, frases ou textos entre o perfil inicial e o final, 

conforme podemos observar na tabela nº 04. 

 

Tabela nº 04 - Comparação dos perfis inicial e final dos alunos do 1ª ano na atividade de leitura 
(%) 

 
  
  

 Podemos perceber que, em relação à leitura de palavras, no perfil inicial apenas 26,3% 

leram todas as palavras. Percebemos que ocorreu um acréscimo de 63,2% nesse percentual, 

totalizando, no perfil final, 89,5% dos alunos que leram todas as palavras. Da mesma forma, o 

percentual de alunos que não acertaram nenhuma das alternativas caiu, entre o perfil inicial e 

o final, de 63,2% para 10,5%. Em relação à leitura de frases, no perfil inicial, apenas 15,8% 

dos alunos acertaram 50% das alternativas, completando corretamente as frases, e cerca de 

89,9% não acertaram nenhuma das alternativas. No perfil final, esse percentual de acerto 

aumentou para cerca de 52,6% dos alunos completando corretamente 50% ou mais das frases, 

e apenas 31,6% não identificaram nenhuma palavra que completasse corretamente as frases 

propostas. O teste de Wilcoxon, aplicado entre o perfil inicial e o final, apresentou um índice 

significativo de avanço na aprendizagem dos alunos nas duas variáveis: leitura de palavras 

(p= 0,001) e de frases (p= 0,002).   

 Em relação à leitura de textos, pudemos ver que, no perfil inicial, nenhuma das 

crianças inferiu corretamente o sentido do texto. No perfil final, cerca de 5,3% das crianças 

acertaram 100% das alternativas; 15,8% acertaram 50%, e 89,9% não inferiram corretamente 

sobre a temática do texto. Para ampliarmos a discussão desses resultados, realizamos o teste 

Wilcoxon, que não apresentou índice significativo em relação à leitura de textos (p= 0,059). 

Assim, inferimos que, nessa turma em especial, os avanços apresentados quanto à leitura de 

textos não representaram grande aprendizagem para os alunos em geral. 

Leitura de palavras Leitura de frases  Leitura de textos   
Categorias Perfil 

inicial 
Perfil 
final  

Perfil 
inicial 

Perfil 
final  

Perfil 
inicial 

Perfil 
final  

Leu 100% 26,3 89,5 - 26,3  - 5,3 
Leu 75%   - 10,5    
Leu 50% 10,5 - 15,8  15,8  - 15,8 
Leu 25%   5,3 15,8    
Não leu  63,2 10,5 89,9  31,6  100,0 89,9 
Total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
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 Analisando o desempenho dos alunos do 1º ano na apropriação do  Sistema de Escrita 

Alfabética e nas atividades de leitura e de produção textual, percebemos que essa turma 

conseguiu chegar ao final do ano letivo com bom desenvolvimento geral, exceto na 

compreensão da leitura de textos. Os resultados apontaram que, ao final do 1º ano, a maior 

parte desses alunos já tinham construído a hipótese alfabética, ficando os outros dois anos do 

ciclo para a consolidação e o aprofundamento no processo de alfabetização e um maior 

envolvimento em práticas de leitura e escrita. 

 

3.1.2 Avaliação do desempenho dos alunos do 2º ano do 1º ciclo 

  

Na análise do desempenho da turma de 2º ano, primeiramente organizamos na tabela 

nº 05 os resultados da apropriação do Sistema de Escrita Alfabética e da norma ortográfica. 

 
  
Tabela nº 05 - Comparação dos perfis inicial e final dos alunos do 2ª ano na atividade de ditado 

(%) 
 

 

 
 
 

 

 

  

 

  
 

A análise da tabela revelou que, no perfil inicial, 21,4% dos alunos ainda estavam em 

níveis elementares de apropriação da norma ortográfica, e apenas 10,7% escreveram 

convencionalmente todas as palavras do ditado; as demais crianças escreveram as palavras 

com alguma troca de letras, ausência de dígrafo, nasalização ou acentuação. No entanto, se 

tomarmos os resultados no final do ano, podemos perceber que ocorreu um deslocamento de 

50% dos alunos das categorias de Alfabético I e Alfabético II para as posteriores, 

representando maior apropriação da norma ortográfica na escrita de palavras pelos alunos. No 

perfil de saída, apenas 7,1% dos alunos permaneceram com dificuldades no uso dos dígrafos e 

das regularidades contextuais.  

Categorias Perfil inicial Perfil final 
Pré- silábico  - - 

Silábico quantitativo - - 
Silábico qualitativo - - 
Silábico-alfabético - - 

Alfabético I 21,4  - 
Alfabético II 35,7 7,1 
Alfabético III 32,2 64,3 
Alfabético IV 10,7 28,6  

Total: 100,0 100,0 
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Perfil inicial Perfil final 

É importante salientar que esses alunos que não apresentaram avanços em suas 

escritas foram alguns dos que, na diagnose inicial, já tinham apresentado crescente 

preocupação ortográfica, permanecendo na categoria alfabético III; além disso, cerca de 

10,7% dos alunos continuaram, desde a diagnose inicial, na categoria alfabéticos IV. 

Comparando o perfil inicial e o final, a prova estatística de Wilcoxon apontou um avanço 

significativo (p< 0,001) entre as aprendizagens dos alunos quanto à apropriação da escrita. 

Exemplificando, apresentamos a escrita de um aluno que, na diagnose inicial, estava na 

categoria alfabético I e, na diagnose final, ficou na alfabético III, desenvolvendo construções 

relativas às regularidades diretas, contextuais e morfogramaticais. 

   
 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ressaltamos que também ocorreu um avanço dos alunos quanto à produção textual 

nessa turma. A tabela nº 06 apresenta esse avanço em termos percentuais. 
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Tabela nº 06 - Comparação dos perfis inicial e final dos alunos do 2ª ano na atividade de 
produção textual (%) 

 
 

 

 

Pudemos observar que os alunos, em sua maioria, apresentaram no perfil inicial textos 

legíveis, exceto 7,1% do grupo. Alguns textos legíveis (21,4%) apresentavam muitas trocas de 

letras e não tinham uma seqüência completa de história; outros (17,9%) apresentavam trocas, 

mas já apresentavam uma seqüência completa de história.  

Já 35,7% dos textos tinham uma seqüência completa de história, contudo 

apresentavam muitos erros de segmentação e dificuldades de apropriação da norma 

ortográfica. No entanto, cerca de 17,9% dos textos legíveis demonstravam crescente 

conhecimento do uso das regularidades ortográficas.  

Diante disso, o perfil final dessa turma apresentou maior apropriação da norma 

ortográfica pelos alunos, pois todos os textos, no final do ano letivo, foram categorizados 

como legíveis e tendo uma seqüência completa de história. Esse avanço pode ser visto na 

comparação da produção textual de um aluno entre o perfil inicial e final. 

Categorias Perfil 
inicial 

Perfil 
final 

1a – Texto com grafia ilegível e reconto incompleto da história - - 
1b – Texto com grafia ilegível e reconto completo da história - - 
2a – Texto com 1 ou 2 palavras legíveis e reconto incompleto da história 7,1 - 
2b – Texto com 1 ou 2 frases legíveis e reconto incompleto da história - - 
2c – Texto com 1 ou 2 frases legíveis e reconto completo da história - - 
3a – História legível e incompleta, apresentando muitas trocas de letras 21,4 - 
3b – História legível e completa, apresentando muitas trocas de letras 17,9  17,8 
3c – História legível e completa, apresentando razoável apropriação da 
norma ortográfica 

35,7  28,6 

3d – História legível e completa, apresentando boa apropriação da 
norma ortográfica 

17,9  53,6 

Total: 100,0 100,0 
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Perfil final Perfil inicial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a tabela nº 06, percebemos que ocorreu um deslocamento dos alunos das 

categorias mais elementares de apropriação da norma ortográfica na produção de textos, 

concentrando-se cerca de 82,4% desses indivíduos na categoria mais elaborada. Isso foi 

confirmado com a prova estatística de Wilcoxon, que apontou um índice significativo de 

desenvolvimento na turma (p< 0,001).  

 Finalmente, em relação à aprendizagem da leitura, os resultados corroboraram o 

desenvolvimento que essa turma vinha apresentando em outros aspectos da alfabetização e do 

letramento, conforme pode ser analisado na tabela nº 07. 
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Tabela nº 07 - Comparação dos perfis inicial e final dos alunos do 2º ano 
na atividade de leitura (%) 

 
  
  
 Em relação à leitura de palavras, o perfil inicial dessa turma apontou que apenas 3,6% 

dos alunos não fizeram a leitura das palavras e 96,4% leram todas as palavras. Já no final do 

ano, toda a turma leu corretamente todas as palavras propostas. Em relação à leitura de frases, 

64,3% dos alunos acertaram 100% das alternativas no começo do ano, elevando-se esse 

percentual para 96,4% no perfil final. 

 No entanto, a maior dificuldade dessa turma concentrou-se na leitura de textos. No 

perfil inicial, apenas 39,3% das crianças inferiram corretamente o sentido dos dois textos 

propostos. Além disso, cerca de 50% não acertaram nenhuma alternativa e 10,7% acertaram 

metade das alternativas. No perfil final, percebemos um deslocamento das crianças da 

categoria ‘não leu’ para a categoria ‘leu 50%’, ficando apenas 14,3% das crianças na 

categoria dos que não acertaram nenhuma alternativa. Ocorreu um aumento de 10,7% na 

categoria ‘leu 100%’ e de cerca de 25% na categoria ‘leu 50%’. A comparação entre o perfil 

inicial e o final pelo teste de Wilcoxon revelou que o avanço na leitura de palavras não foi 

significativo (p= 0, 317), provavelmente porque a maior parte da turma já tinha alcançado 

altos índices nesse aspecto na primeira diagnose. No entanto, o mesmo teste apontou avanços 

significativos na aprendizagem dos alunos em relação à leitura de frases (p= 0,004) e textos 

(p= 0,005). 

A comparação entre o perfil inicial e o final do desempenho dos alunos do 2º ano na 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, na produção textual e na leitura apontou que 

ocorreu um deslocamento dos alunos, em várias áreas diagnosticadas, para níveis mais 

elevados de categorização. Isso demonstrou que, provavelmente, ocorreu nessa turma um 

trabalho que enfocou a consolidação e o aprofundamento do processo de alfabetização, por 

meio de um maior envolvimento em práticas de leitura e escrita. 

 

Leitura de palavras Leitura de frases  Leitura de textos   
Categorias Perfil 

inicial 
Perfil 
final  

Perfil 
inicial 

Perfil 
final  

Perfil 
inicial 

Perfil 
final  

Leu 100% 96,4  100,0 64,3 96,4 39,3 50,0 
Leu 75%   - 3,6   
Leu 50% - - 25,0 - 10,7 35,7 
Leu 25%   3,6  -   
Não leu  3,6  - 7,1 - 50,0 14,3 
Total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
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3.1.3 Avaliação do desempenho dos alunos do 3º ano do 1º ciclo 

 

Primeiramente, apresentamos a tabela nº 08, que ilustra o desempenho dos alunos do 

3º ano, relacionado à atividade de ditado. 

 

 
Tabela nº 08 - Comparação em percentual dos perfis inicial e final dos alunos do 3º ano na 

atividade de ditado 
  
 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

 

Os resultados obtidos apontaram que a turma de 3º ano apresentou um perfil inicial 

com grande concentração de alunos (44,8%) no nível alfabético I, caracterizado por escritas 

alfabéticas marcadas pelo não-uso de dígrafos, das regras ortográficas regulares e com muitas 

trocas de letras. Também observamos 10,4% dos alunos no nível pré-silábico e 3,4% no 

silábico qualitativo. Apenas 31,2% estavam em categorias mais avançadas (alfabéticos III e 

IV), 10,4% encontravam-se na categoria alfabética II e necessitavam se apropriar das 

regularidades contextuais e morfogramaticais. 

No perfil final, percebemos uma concentração dos alunos na categoria alfabético II 

(34,5%), na qual já demonstravam algum uso de regras ortográficas regulares; outros 

avançaram para as categorias alfabético III (27,6%) e IV (20,8%), demonstrando maior 

compreensão e uso das regularidades ortográficas; e apenas alguns ficaram na categoria pré-

silábica (10,3%) e silábico-alfabética (3,4%). A comparação entre os perfis iniciais e finais 

apontou uma diferença significativa pelo teste de Wilcoxon (p< 0,001). O exemplo a seguir 

apresenta esse avanço na apropriação da norma ortográfica. 

                                                
7 Percentual relacionado aos alunos com deficiência. 
8 Percentual relacionado aos alunos com deficiência. 

Categorias Perfil inicial Perfil final 
Pré-silábico  10,37 10,38 

Silábico quantitativo 3,4 - 
Silábico qualitativo - - 
Silábico-alfabético - 3,4  

Alfabético I 44,8 3,4  
Alfabético II 10,3  34,5  
Alfabético III 24,3   27,6 
Alfabético IV 6,9  20,8  

Total: 100,0 100,0 
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Perfil inicial Perfil final  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

O mesmo bom desenvolvimento foi observado na produção textual, demonstrado na 

tabela nº 09 abaixo.  

 

 Tabela nº 09 - Comparação dos perfis inicial e final dos alunos do 3ª ano   
na atividade de produção textual (%) 

  

                                                
9 Percentual relacionado aos alunos com deficiência. 
10Percentual relacionado aos alunos com deficiência. 

Categorias Perfil 
inicial 

Perfil 
final 

1a – Texto com grafia ilegível e reconto incompleto da história 10,49 10,410  
1b – Texto com grafia ilegível e reconto completo da história 3,4 3,4 
2a – Texto com 1 ou 2 palavras legíveis e reconto incompleto da história 6,9 - 
2b – Texto com 1 ou 2 frases legíveis e reconto incompleto da história 6,9  - 
2c – Texto com 1 ou 2 frases legíveis e reconto completo da história 13,8  - 
3a – História legível e incompleta, apresentando muitas trocas de letras 13,8  - 
3b – História legível e completa, apresentando muitas trocas de letras 20,7  41,1 
3c – História legível e completa, apresentando razoável apropriação da 
norma ortográfica 

20,7  24,3  

3d – História legível e completa, apresentando boa apropriação da norma 
ortográfica 

3,4 20,8 

Total: 100,0 100,0 
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Perfil final Perfil inicial 

 Analisando a tabela, percebemos que ocorreu um fluxo de cerca de 41,5% dos alunos 

das categorias de textos ilegíveis e parcialmente legíveis para as categorias de textos legíveis. 

No perfil final, percebemos 41,2% dos alunos produzindo histórias completas e legíveis, 

apesar de apresentarem muitas trocas de letras e não-apropriação das regularidades 

contextuais; além disso, 24,3 % dos textos foram caracterizados como tendo razoável domínio 

da norma ortográfica e 20,8% como tendo bom domínio da norma ortográfica. Observamos, 

no entanto, que cerca de 13,4% dos textos permaneceram ilegíveis, sendo esses produzidos 

pelas crianças com deficiência.  

 Contudo, ressaltamos que, ao final do ano letivo, 86,3% da turma estava produzindo 

textos legíveis, com histórias completas, só necessitando apropriar-se mais da norma 

ortográfica. Esse bom desempenho dos alunos em relação à produção textual foi confirmado 

pelo índice de significância apresentado pelo teste de Wilconxon (p< 0,001) entre o perfil 

inicial e o final da turma. Apresentamos, a seguir, os textos produzidos por um aluno que, no 

começo do ano, estava escrevendo textos com apenas uma ou duas frases legíveis e reconto 

oral incompleto e, ao final do ano, produziu um texto legível, com história completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  



 

 

98 
 

 

Por fim, os resultados dessa turma, em relação à leitura de palavras, frases e textos, 

foram organizados na tabela nº 10. 

 

 
Tabela nº 10 - Comparação dos perfis inicial e final dos alunos do 3º ano na atividade de leitura 

(%) 

  

  

 A avaliação da leitura de palavras dos alunos apontou que a turma começou o ano com 

80,6% dos alunos acertando 100% das alternativas propostas, ao passo que 12,9% não as 

acertaram ou acertaram parcialmente. Esse percentual de 80,6% de acertos aumentou para 

89,9%, porém, ao final do ano letivo, ainda encontramos alunos que não leram as palavras 

propostas ou leram parcialmente. 

 Em relação à leitura de frases, ocorreu um deslocamento de 34,5% dos alunos das 

categorias ‘leu 25%’ e ‘não leu’ para categorias mais avançadas. Além disso, o percentual 

relacionado à categoria ‘leu 100%’ subiu de 31% para  62,1% e o percentual relacionado a 

‘leu 50%’ subiu de 3,4% para 13,8%. Já em relação à leitura de textos, a maior concentração 

dos alunos nos perfis inicial e final foi na categoria ‘não leu’ (75,5% e 51,7%, 

respectivamente). Apesar de o percentual da categoria ‘leu 50%’ ter aumentado de 17,2% para 

37,9%, apenas 10,3% acertaram todas as alternativas na leitura de texto. Ao aplicarmos o teste 

Wilcoxon, nos resultados de leitura, encontramos índices significativos apenas no 

desempenho dos alunos na leitura de frases (p< 0,001).  

A comparação do desempenho dos alunos do 3º ano apontou que essa turma iniciou o 

ano letivo com alunos em níveis muito iniciais de alfabetização; porém, durante o ano letivo, 

esses alunos avançaram na apropriação do Sistema de Escrita Alfabética e da norma 

ortográfica, vindo isso refletir-se em um maior domínio da escrita na produção de histórias. 

                                                
11 Percentual relacionado aos alunos com deficiência. 
12 Percentual relacionado aos alunos com deficiência. 

Leitura de palavras Leitura de frases  Leitura de textos   
Categorias Perfil 

inicial 
Perfil 
final  

Perfil 
inicial 

Perfil 
final  

Perfil 
inicial 

Perfil 
final  

Leu 100% 80,6 89,9 31 62,1 6,9 10,3 

Leu 75%   17,2 10,3   
Leu 50% 3,2 6,9 3,4 13,8 17,2 37,9 

Leu 25%   27,6 3,4   
Não leu  9,7 3,211 20,7 10,412 75,9 51,7 

Total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
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Conforme estava prescrito na Instrução nº 01/05 (RECIFE, 2005), os alunos só foram 

retidos no final do ano letivo por falta ou por não terem construído a hipótese alfabética. 

Foram retidos seis alunos no 3º ano: três por baixa freqüência, um por não ter se alfabetizado 

e os outros dois pelo fato de a professora ter julgado que estavam em níveis muito iniciais de 

apropriação. As famílias dos alunos faltosos tinham sido comunicadas e convocadas para 

várias reuniões, durante o ano; porém, não tomaram nenhuma providência quanto à 

freqüência dos filhos, segundo as professoras. 

Salientamos, desta forma, que essa escola contribuiu para que, ao final do 1º ciclo, a 

maior parte dos seus  alunos estivessem alfabetizados, exceto as crianças com deficiência 

mental. Esse resultado representou um estímulo e um dado novo ante os resultados da 

pesquisa de Frigotto (2005), cujos alunos terminaram o 1º ciclo, em sua maioria, sem se 

alfabetizarem, por estarem submetidos a práticas gramaticalistas. Assim, pressupomos que há 

um trabalho diferenciado nessa escola quanto ao ensino da leitura e da escrita que promoveu 

esse bom aproveitamento no 3º ano, ao final do 1º ciclo.  

 

3.1.4 Análise da progressão na aprendizagem dos alunos do 1º ciclo  

 

Para melhor organização da análise da progressão dos alunos, a cada ano do 1º ciclo, 

na apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, da produção textual e da leitura, 

organizamos a apresentação dos resultados obtidos em três partes. 

Inicialmente, em relação à apropriação do Sistema de Escrita Alfabética e da norma 

ortográfica, montamos uma tabela comparativa entre as quatro turmas investigadas. 

 
Tabela nº 11 - Comparação dos perfis inicial e final dos alunos do 1º ciclo 

na atividade de ditado (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

1º ano  2º ano  3º ano   
Categorias Perfil 

inicial 
Perfil 
final  

Perfil 
inicial 

Perfil 
final  

Perfil 
inicial 

Perfil 
final  

Pré-silábico  47,3 5,3  - - 10,3 10,3 

Silábico 
quantitativo 

5,3 - - - 3,4 - 

Silábico qualitativo 10,5 5,3  - - - - 
Silábico-alfabético 15,8  15,8 - - - 3,4  

Alfabético I 21,1 42,0  21,4  - 44,8 3,4  
Alfabético II - 15,8  35,7 7,1 10,3  34,5  

Alfabético III - 15,8 32,2 64,3 24,3   27,6 

Alfabético IV - - 10,7 28,6  6,9  20,8  
Total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 

 

100 
 

 

Analisando a tabela nº 11, percebemos, no perfil final, a maior concentração dos 

alunos do 1º ano na categoria alfabético I, do 2º ano na categoria alfabético III, do 3º ano na 

categoria alfabético II. Aplicando o teste estatístico de Mann-Whitney, observamos que a 

comparação entre as turmas do 1º ano e do 2º ano apontou uma diferença significativa entre 

essas duas turmas, tanto no perfil inicial quanto no final, a favor do 2º ano (p< 0,001). Ou 

seja, comparando o perfil final, observamos que ocorreu uma progressão na apropriação do 

Sistema de Escrita Alfabética do 1º ano ao 2º ano. A comparação entre o 1º ano e o 3º ano 

também apontou uma diferença significativa a favor do 3º ano. Isso era, de fato, esperado por 

nós para esse ano, pois o consideramos como reservado à apropriação da alfabetização 

(MORAIS, 2007). Em seguida, comparamos as turmas de 2º e 3º ano para ver se houve 

progressão entre essas turmas quanto à apropriação da escrita alfabética. A comparação no 

teste de Mann-Whitney entre os perfis inicial e final do 2º ano e 3º ano apontou um índice 

significativo a favor do 2º ano, no perfil final, na apropriação da escrita (p= 0,005), apesar de 

as turmas terem começado o ano “tecnicamente iguais”.   

Comparando o desempenho das três turmas quanto ao ditado, compreendemos que 

ocorreu uma diferença entre as aprendizagens no perfil final das turmas, apontando uma 

progressão entre o 1º e o 2º ano e uma vantagem do 2º ano em relação ao 3º. Apesar disso, 

pudemos ver que ocorreu progressão interna na aprendizagem dos alunos de todas as turmas, 

independentemente de eles já serem alfabéticos ou não no começo do ano. Esse resultado 

mostrou um dado, novo se comparado com a pesquisa de Franco (2006), cujos resultados 

apontaram que os mais adiantados na turma não tinham avançado muito em relação aos mais 

atrasados. Apresentamos a comparação entre os perfis iniciais e finais das turmas referente à 

produção textual na tabela  nº 12.  

 

Tabela nº 12 - Comparação dos perfis inicial e final dos alunos do 1º ciclo na atividade de 
produção textual (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º ano  2º ano  3º ano   
Categorias Perfil 

inicial 
Perfil 
final  

Perfil 
inicial 

Perfil 
final  

Perfil 
inicial 

Perfil 
final  

1a 57,8  21,0 - - 10,4 10,3  
1b 26,3  5,3 - - 3,4 3,4 
2a 5,3  - 7,1 - 6,9 - 
2b 5,3 - - - 6,9  - 
2c - - - - 13,8  - 
3a 5,3 5,3 21,4 - 13,8  - 
3b - 36,8 17,9  17,8 20,7  41,2 
3c - 31,6 35,7  28,6 20,7  24,3  
3d - - 17,9  53,6 3,4 20,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Na análise da tabela, podemos ver que, em todas as turmas, a maior concentração dos 

alunos no perfil final estava nas categorias de textos legíveis, com histórias completas, 

variando apenas o nível de apropriação da norma ortográfica entre as turmas. A comparação 

no teste de Mann-Whitney entre o 1º ano e o 2º ano apontou que ocorreu uma diferença 

significativa entre as turmas, tanto no perfil inicial como no final. No entanto, a comparação 

quanto à produção textual do 1º ano com a do 3º ano apresentou, no perfil inicial, uma 

diferença significativa (p< 0,001), apesar de o 1º ano ter ficado no perfil final tecnicamente 

igual a essa turma.  

Além disso, a comparação dos perfis iniciais e finais entre o 2º ano e o 3º ano apontou 

uma diferença significativa apenas entre os perfis final, a favor do 2º ano (p= 0,001). Assim, 

esses resultados indicaram que só ocorreu progressão quanto à produção textual entre as 

turmas de 1º e 2º anos, pois a turma de 2º ano teve, no final do ano, um desempenho melhor 

que a do 3º ano.  

Por fim, realizamos a comparação dos perfis final e inicial em relação ao desempenho 

na leitura, entre todas as turmas investigadas (vide tabela nº 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º ano  2º ano  3º ano  Categorias 

Leitura de 
palavras 

Perfil 
inicial 

Perfil 
final 

Perfil 
inicial 

Perfil 
final 

Perfil 
inicial 

Perfil 
final 

Leu 100% 26,3 89,5 96,4 100 80,6 89,9 
Leu 50% 10,5 -  - 3,2 6,9 

Não leu 63,2 10,5 3,6 - 9,7 3,2 
Total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Leitura de 
frases 

Perfil 
inicial 

Perfil 
final 

Perfil 
inicial 

Perfil 
final 

Perfil 
inicial 

Perfil 
final 

Leu 100% - 26,3  64,3 96,4 31 62,1 
Leu 75% - 10,5  - 3,6 17,2 10,3 

Leu 50% 15,8 15,8 25,0 - 3,4 13,8 

Leu 25% 5,3 15,8  3,6 - 27,6 3,4 
Não leu  89,9 31,6 7,1 - 20,7 10,4 

Total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Leitura de 

textos 
Perfil 
inicial 

Perfil 
final 

Perfil 
inicial 

Perfil 
final 

Perfil 
inicial 

Perfil 
final 

Leu 100% - 5,3 39,3 50,0 6,9 10,3 

Leu 50% - 15,8 10,7 35,7 17,2 37,9 
Não leu 100 89,9 50,0 14,3 75,9 51,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tabela nº 13 – Comparação dos perfis inicial e final dos alunos do 1º ciclo 
na atividade de leitura (%) 
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A análise da tabela nº 13 indicou que todas as turmas terminaram o ano letivo com 

bom desempenho na leitura de palavras. A comparação pelo teste de  Mann-Whitney entre o 

1º ano e o 2º ano apontou que ocorreu diferença significativa entre as turmas apenas no perfil 

inicial (p< 001), indicando que as turmas terminaram homogêneas quanto à leitura de 

palavras. Foi encontrada, apenas no perfil inicial, uma diferença entre o 1º e o 3º ano, a favor 

do 3º ano; porém, essas turmas terminaram o ano letivo tecnicamente iguais. Não foi 

encontrada diferença significativa entre o 2º e 3º anos nos perfis inciais e finais. Dessa forma, 

concluímos que, em relação à leitura de palavras, ocorreu progressão entre as turmas de 1º e 

2º anos, porém não ocorreu entre o 2º e o 3º ano.  

Em relação à leitura de frases, ocorreu progressão entre as turmas de 1º e 2º anos, 

sendo encontradas diferenças significativas tanto no perfil inicial como no final (p< 001). A 

comparação entre as turmas de 1º e 3º anos apontou que elas estavam tecnicamente iguais no 

começo e no final do ano. O mesmo não ocorreu ao compararmos a turma de 2º ano com a de 

3º ano: o 2º ano terminou o ano letivo apresentando um avanço significativo (p< 001) em 

relação ao 3º ano. Portanto, o desempenho das turmas na leitura de frases ficou ordenado da 

seguinte forma: em primeiro lugar, o 2º ano e, em segundo, o 3º ano e o 1º ano, 

respectivamente.   

Em relação ao desempenho na leitura de textos, observamos que a maior quantidade 

de acertos das alternativas concentrou-se na turma de 2º ano. A comparação entre os perfis 

iniciais e finais do 1º e do 2º ano apresentou uma diferença significativa (p< 001). No entanto, 

novamente, não foram encontrados índices significativos na comparação entre as turmas de 1º 

ano e 3º ano; diferentemente da comparação entre o 2º e o 3º ano, que apresentou uma 

diferença significativa no perfil final, a favor do 2º ano (p< 0,001). Concluímos, dessa forma, 

que ocorreu novamente uma progressão do 1º ao 2º ano, porém a turma de 2º terminou o ano 

letivo em patamar superior à de 3º ano.  

Buscando entender o porquê de a comparação entre as turmas de 2º e 3º ano não 

apontar índices significativos a favor do 3º ano, ressaltamos, por um lado, que a maioria dos 

alunos do 2º ano já vinham, desde o ano de 2006, com uma mesma professora, que 

desenvolvera um trabalho baseado em uma prática sistemática de alfabetização, garantindo 

que essa turma, ao final do 1º ano, já tivesse se apropriado do Sistema de Escrita Alfabética e 

produzisse textos com coesão e coerência (CRUZ e ALBUQUERQUE, 2007). Além disso, 

dados de uma outra pesquisa por nós realizada sobre a prática dessa professora, nessa turma 

de 2º ano, apontou que ela preocupava-se com a aprendizagem de cada aluno, fazendo 
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intervenções individuais e priorizando o trabalho com os gêneros textuais (CRUZ e 

ALBUQUERQUE, 2008).  

Por outro lado, segundo depoimento das professoras investigadas, no ano anterior 

(2006), essa turma de 3º ano passara por muitas dificuldades na continuidade da 

aprendizagem; pois a sua professora tivera que se ausentar por longos períodos, por motivo de 

doença, e os alunos ficaram, na maior parte do ano letivo, sofrendo com as trocas de 

estagiárias. Esse fator já fora apontado por Fernandes (2003, 2007), em sua pesquisa, como 

um dos que contribuiriam para o mau funcionamento de uma escola em ciclos.  

Outros fatores que poderiam ajudar na elucidação desse resultado estariam 

relacionados à prática de ensino das professoras, pois, segundo Fernandes (2003), os fracassos 

escolares nos ciclos também teriam relação direta com a prática de alfabetização nos ciclos. 

No entanto, apoiando-nos em Soares (2003b), afirmamos que a falta de balizas mínimas para 

a definição de metas na Proposta da rede municipal de ensino do Recife somada a ausência de 

uma avaliação, de um ano ao outro no ciclo, seria, também, alguns fatores que teriam 

contribuído para esse quadro inicial da turma com alunos no 3º ano ainda em fase inicial de 

apropriação da alfabetização.  

Vemos na igualdade entre os perfis inicial das turmas de 2º e 3º anos o que Freitas 

(2002)  chamou de ‘exclusão branda’; ou seja, alguns alunos avançaram nos anos do ciclo 

sem efetuar de fato aprendizagens. No entanto, a escola em questão buscou combater essa 

defasagem do 3º ano em relação ao 2º ano, garantindo a alfabetização da maior parte dos 

alunos ao final do 1º ciclo; ela aproveitou a estrutura mais flexível do ciclo para ampliar o 

tempo de aprendizagem do aluno, garantindo seu direito à alfabetização (ARROYO, 1999). 

Percebemos, portanto, uma preocupação da escola em cumprir a sua função social evocada 

por Fernandes (2005). 

Em geral, o resultado do mapeamento das aprendizagens dos alunos confirmou nossa 

hipótese de que é possível garantir a alfabetização no 1º ano do primeiro ciclo, deixando os 

outros anos para a consolidação e o aprofundamento dela. Assim, a análise do desempenho 

dos alunos apontou que cada um deles agregou mais conhecimento sobre a língua durante o 

ano. Esse resultado foi contrário ao encontrado por Franco (2006) na análise do desempenho 

dos alunos de 2º ano do 1º ciclo nas escolas municipais do Rio de Janeiro: sua pesquisa 

apontou que as crianças menos alfabetizadas, no início do ano, agregaram, em média, mais 

conhecimentos do que as que tinham um maior domínio da escrita desde o início do ano. 

Acreditamos que essa diferença de resultado poderia estar relacionada à preocupação e à 

dedicação dos professores em lidar com a heterogeneidade de aprendizagem nas turmas 
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estudadas e à preocupação dos professores e da escola pesquisada em oferecer propostas 

pedagógicas diferenciadas para alunos em diferentes níveis de aprendizagem.  

Em um ponto, os resultados de nossa pesquisa concordaram com os resultados da 

pesquisa de Franco (2006): o fato de que estaria ocorrendo um aumento significativo no 

aprendizado dos alunos das escolas municipais, ou seja, as escolas viriam agregando mais 

conhecimentos aos seus alunos. No entanto, esse fato foi de encontro aos resultados obtidos 

por Frigotto (2005), à qual identificou que a escola pública em ciclos continuava produzindo 

um baixo desempenho, por falta de uma avaliação de um ano ao outro e por não oportunizar 

aos alunos uma aprendizagem sistemática. A autora supracitada apontou a possibilidade de 

que um trabalho sistemático no ciclo, baseado no alfabetizar letrando, poderia provocar um 

salto qualitativo, como o que observamos parcialmente em nossa pesquisa.  

Assim, nossa pesquisa comprovou a possibilidade de a escola garantir, 

progressivamente, a apropriação do alfabetizar-letrando aos seus alunos durante e a partir do 

1º ano do 1º ciclo, empreendendo esforços para que a aprendizagem ocorra (FERREIRA e 

LEAL, 2006). Sabendo que essa escola é caracterizada como uma ‘escola de contrastes’ e ‘em 

conflito’ (FERNANDES, 2003), restou-nos compreender como foram construídas as práticas 

de alfabetização e letramento dessas professoras, buscando identificar o que determinou esse 

bom aproveitamento na aprendizagem dos alunos em todos os anos do 1º ciclo.  

 

3.2 Análise das práticas de alfabetização e letramento das professoras do 1º ciclo 

 

Foram realizadas oito observações de aulas, no período de agosto a novembro de 

2007, com o objetivo de classificar, identificar e comparar as atividades de análise lingüística 

(dentre elas, as de reflexão sobre os princípios do Sistema de Escrita Alfabética), as atividades 

de leitura e de produção de texto desenvolvidas, avaliando o envolvimento das crianças nas 

variadas práticas sociais de leitura e escrita a cada ano do 1º ciclo. Na análise das práticas de 

cada professora, enfocamos a sua rotina de trabalho com essas atividades.  

 

3.2.1 Análise da prática de alfabetização e letramento da professora do 1º ano 

   

O quadro nº 01 apresenta um resumo das atividades desenvolvidas em cada dia 

observado. 

 

 



 

 

105 
 

 

Quadro nº 01 – Atividades desenvolvidas pela professora do 1º ano 

 

 

Dias  Seqüência de atividades desenvolvidas em alfabetização e letramento 
 
 
 

1º 

Verificamos que a professora fez uma roda de conversa sobre o telefone e, em 
seguida, explorou os tipos, usos e definições. Ela fez uma pesquisa coletiva no 
dicionário sobre a palavra ‘telefone’, explorando as palavras, lendo o verbete e 
solicitando a cópia. Depois, ela dividiu a turma em dois grupos e deu atividades 
diferenciadas: formação de palavras a partir de letras e formação de história sobre o 
telefone. Posteriormente, todos fizeram uma atividade de leitura de palavras, 
refletindo fonologicamente sobre os sons. Por fim, copiaram a tarefa de casa sobre 
pesquisas de imagens de telefone, para trabalharem no outro dia. 

 
 

2º 

Após a leitura do planejamento, ela leu a história “Quem salta mais longe” e 
explorou as estratégias de leitura. Depois, ela fez a leitura da poesia “Pipoca”, que 
tinha sido trabalhada no dia anterior, e explorou suas rimas. Propôs a produção 
coletiva de uma receita da pipoca que fora feita no dia anterior e, em seguida, os 
alunos copiaram. Depois, ela dividiu a sala em grupos e aplicou atividades 
diferenciadas de completar palavras com sílabas, comparando-as, e formar frases, 
intervindo na escrita dos alunos.  

 
3º 

Após a leitura do planejamento, ela leu a história “Boca do sapo” e explorou a 
interpretação oral. Depois fez o ditado compartilhado explorando formação das 
palavras, análise fonológica e relação grafo-fônica. Os alunos saíram na metade do 
horário, porque houve plantão pedagógico. 

 
 
 
 

4º 

Após a leitura do planejamento, ela trabalhou com a instrução do LD que tratava da 
“Instrução para o desenho do menino maluquinho”, trabalhada anteriormente. Ela 
ampliou a instrução e deu uma cópia para cada aluno. Explorou o gênero e fez uma 
leitura coletiva compartilhada. À medida que liam, eles executavam a instrução. Em 
seguida, os alunos fizeram uma atividade em grupos: uns formaram o nome 
MENINO MALUQUINHO e outros formaram frases sobre o menino maluquinho. 
Outra atividade desenvolvida foi a lista coletiva de palavras com ME que propiciou a 
reflexão sobre letra/som, quantidade de letras e sílabas das palavras. Por fim, ela 
distribuiu jogos com formação de palavras e frases para os grupos. 

5º Após a leitura do planejamento, ela conversou sobre o passeio que eles fizeram ao 
ZOO e propôs a ilustração com três gravuras seqüenciadas e escrita individual do 
registro do passeio. Depois ela solicitou que escrevessem livremente o nome dos 
animais de que eles mais gostaram e fez uma votação. Ela trabalhou com o gráfico 
de barras e pediu que copiassem todos os nomes listados. Por fim, dividiu o grupo e 
trabalhou com atividades diferenciadas: de completar palavras com letras, 
identificação de letra inicial e formação de palavras.  

6º Após a leitura do planejamento, a professora fez a releitura da história “Um 
zoológico às avessas” e propôs a produção de um registro coletivo do passeio que 
fizeram, finalizando com a cópia do texto. Em seguida, ela fez uma atividade 
diferenciada de caça-palavra e logo após um grupo copiou os nomes dos animais 
encontrados e o outro produziu três frases sobre os animais encontrados. Em seguida, 
os grupos ficaram trabalhando com letras móveis e dominó das sílabas, formando 
palavras e lendo sob a intervenção da professora. Por fim, ela passou uma atividade 
de casa diferenciada para os dois grupos: ordenação de letras dos nomes de animais e 
contagem de sílabas dos nomes.  

7º Após a leitura do planejamento, ela leu a história da tartaruga descontente, explorou 
o vocabulário, fazendo a interpretação oral. Em seguida, fez um ditado-relâmpago, 
no qual mostrou as 10 palavras e uma frase e apagou para que reescrevessem. 
Durante o ditado, explorou o tipo de letra, a relação letra-som, a quantidade de letras 
e sílabas e a leitura das palavras. 
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8º Após a leitura do planejamento, ela fez um levantamento do conhecimento prévio e 
explorou a antecipação dos acontecimentos acerca de um filme a que iriam assistir. 
Em seguida, assistiram ao filme. Depois, ela propôs a interpretação e o reconto oral. 
Por fim, realizou uma atividade coletiva de elaboração de um roteiro do filme e cópia 
dos alunos. No final, propôs a escrita individual de uma frase sobre o filme.  

 
 

Na análise da rotina da professora, percebemos que ela desenvolveu todo dia uma 

seqüência de atividades bem-definidas de leitura e escrita. Após uma oração comunitária no 

pátio da escola, os alunos iam para a sala e organizavam seus materiais. Em seguida, 

conversavam, mostravam os brinquedos trazidos ou as novidades. Na maior parte das 

atividades, os alunos eram agrupados em duplas ou faziam individualmente as atividades, pois 

não havia espaço suficiente para outra disposição. Quando a professora queria fazer uma 

atividade em círculo, ia para o pátio, no lado externo da sala.  

Logo em seguida, a professora cantava músicas infantis e conversava sobre os 

acontecimentos do dia anterior, explorando o calendário, o tempo meteorológico, a 

quantidade de meninos e meninas que tinham vindo e verificando quem seria o ajudante do 

dia, segundo o roteiro afixado na parede. Posteriormente, ela escrevia o planejamento do dia 

no quadro, lendo, à medida que escrevia. Essa leitura diária favorecia o processo de 

apropriação do sistema; pois essas palavras transformavam-se em estáveis para os alunos, pois 

já eram conhecidas.  

Podemos ver que ela sempre começava a aula por meio de conversas com os alunos 

sobre algum tema de que iria tratar durante o dia ou propunha a leitura de uma história. Após 

esse momento inicial, dividia a turma de acordo com o nível de apropriação da escrita e 

aplicava atividades impressas diferenciadas e/ou jogos didáticos. Nesse momento, trabalhava 

com o registro das palavras descobertas em um caderno chamado de “tesouro”, o qual possuía 

uma seqüência do alfabeto. As atividades de casa geralmente eram diferenciadas e a correção 

se dava pelo visto da professora ou no confronto com cada aluno. 

Os alunos lanchavam na sala e brincavam depois, no pátio. Eles participavam quase 

que diariamente de jogos, ora recreativos, ora didáticos. Além disso, presenciarmos momentos 

de dramatização e conversas informais. Verificamos que a professora estabelecia momentos 

de recreação, com a possibilidade de levar brinquedos para a sala em dias específicos. Isso é 

importante ser ressaltado, pois a proposta de inserção da criança de seis anos no Ensino 

Fundamental tem enfatizado a necessidade de respeitar essa criança em sua capacidade de 

brincar (NASCIMENTO, 2006).  

 No decorrer das oito observações, percebemos que a relação afetivo-emocional em 
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sala de aula era de amorosidade. Havia limites, no entanto não eram muito respeitados pelos 

alunos; assim, a professora oscilava entre ter que impor a disciplina e/ou conquistá-la por 

meio de conversas. Percebemos que, em muitos momentos, essa indisciplina prejudicava a 

aprendizagem dos alunos, que se tornavam dispersos e não participavam ativamente do que 

lhes era proposto.  

 Ao analisarmos o tempo de aprendizagem dos alunos, constatamos que em 56,4% do 

tempo os alunos estiveram diretamente trabalhando, ora na apropriação da escrita ora na 

leitura e/ou na produção textual e/ou na cópia de atividades realizadas ou para casa. Cerca de 

43,6% do tempo foram gastos em conversas, recepção na chegada dos alunos, planejamento, 

dramatizações, atividades recreativas.  

A tabela abaixo apresenta, de forma esquemática, as atividades de leitura e escrita 

desenvolvidas pela professora considerando apenas se foi realizada no dia observado. 

 

Tabela nº 14 – Atividades de leitura e escrita desenvolvidas pela professora 

Categorias de atividades 1º 
dia 

2º 
dia 

3º 
dia 

4º 
dia 

5º 
dia 

6º 
dia 

7º 
dia 

8º 
dia 

Total 

Atividade de leitura 
Leitura do planejamento - x x x x x x x 7 

Leitura da chamada - - - - - x - - 1 
Leitura dos enunciados das 

atividades 
x x x x x x x x 8 

Leitura de diversos gêneros x x x x x x x - 7 
Atividade de análise lingüística 

Atividade escrita individual 
e/ou em grupo de 
apropriação do sistema de 
escrita 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
8 

Atividade oral coletiva de 
apropriação do sistema de 
escrita 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
8 

Reflexão fonológica x x - - x x - - 4 
Reflexão ortográfica - x x - - - - - 2 
Reflexão sobre acentuação - - - - - - - - - 

Atividade de produção textual 
Produção de texto x x - x x x - - 5 
Reflexão sobre gramática - - - - - -  - - 
Reflexão sobre pontuação - - - - - - - - - 

Atividades/ outras 
Atividade com LD - - - x - - - - 1 
Jogos recreativos /didáticos - - - x - x - - 2 
Atividade de cópia x x - x x x - x 6 
Atividade de ditado - - x - - - x - 2 
Atividade para casa  x - - - x x - - 3 
Correção / ativ. para casa  x x - - - x - - 3 
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Conforme já anunciamos, a professora sempre começava a aula fazendo a leitura do 

nome do ajudante, seguida da leitura do planejamento. Posteriormente, ela sempre realizava a 

leitura de uma história ou de um outro gênero, ora explorando as características do gênero, ora 

lendo e logo após retirando palavras dos textos, ora como leitura-deleite. Em relação às 

atividades de leitura, a professora trabalhou diariamente com a leitura de textos, totalizando 

vinte e nove leituras: 55,2% dessas estavam relacionadas à leitura de enunciados de 

atividades, do planejamento e da chamada e cerca de 44,8% estavam relacionadas à leitura de 

outros gêneros: 13,9% de histórias, 3,4% de verbete, 6,9% de poesia, 6,9% de instrução, 6,9% 

de receita, 3,4% de lista e 3,4% de registro.  

Durante a leitura dos textos, a professora explorou, por um lado, as estratégias de 

leitura de antecipação de sentidos, a ativação de conhecimentos prévios, a identificação do 

tema, de idéias centrais ou de apreensão de sentidos gerais do texto; por outro lado, 

presenciamos pouco a exploração de localização de informações explícitas, a elaboração de 

inferências, a interpretação de expressões, entre outras. Apresentamos a seguir um momento, 

no 7º dia observado, da leitura da história “A tartaruga descontente” no qual a professora 

explorou algumas dessas estratégias. 

 

Dando continuidade a essa atividade, após explorar as expressões dos personagens, a 

professora fez o levantamento de algumas hipóteses pelos alunos, falando o nome do autor, do 

ilustrador e da editora. Em seguida, começou a leitura, em voz alta, mostrando o livro para os 

alunos. No final, ela fez algumas perguntas de interpretação relacionadas à história. 

A professora escreveu o nome da história “A TARTARUGA DESCONTENTE” e perguntou:  
Prof.ª: O que nos deixa descontentes? Quando a gente fica contente? 
Aluno 1: Quando não tem amigos é descontente. 
Aluno 2; Quando tem amigo fica contente. 
Prof.ª: Por que será que ela ficou descontente? 
Aluno 1: Não tinha amigos.  
Aluno 2: As outras não gostavam dela. 
Aluno 3: Se separou da família. 
Aluno 4: Ela não podia falar. 
Prof.ª: Como a gente vai descobrir? 
Aluno 1: Lendo a história. 

Prof.ª: Vocês disseram que ela estava triste, por quê? O que aconteceu na história? 
Aluno 1: Ela tava triste porque não andava. 
Aluno 2: Chegou o inverno e ela tava triste porque tava sem o casco e foi procurar, depois 
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Nessas atividades de leitura, ela sempre explicitava a maioria dos gêneros a serem 

lidos, apesar de só trabalhar as características desses gêneros em 37,5% delas. Em 50% das 

atividades de leitura, ela explicitou a finalidade e precedeu à leitura com informações sobre o 

contexto em que os textos foram produzidos. A seguir, apresentamos um trecho da 4ª aula 

observada, em que a professora utilizou o texto do livro didático13 “Instruções para o desenho 

do menino maluquinho” e explorou as características do gênero, explicitando a finalidade da 

leitura. 

                                                
13 Livro didático de língua portuguesa: uma proposta para o letramento, Magda Soares. pág 22 a 29. 

achou. 
Aluno 3: Aí a coruja disse: viu, não devemos desprezar. 
Prof.ª: A tartaruga foi criada com seu casco, mas ela não queria ficar assim. 
Aluno 4: Deus planejou assim e ela não quis. Mas esse era o local que ela ia se proteger do 
frio. 
Prof.ª: Por que ela não queria? 
Aluno 5: Porque era pesado. 
Prof.ª: E o que aconteceu? 
Alunos: A coruja disse: pois tome isso, você vai se arrepender. 
Prof.ª: o que é se arrepender? 
Alunos: É quando a gente compra algo e depois vê que gastou o dinheiro e não valeu. 
Prof.ª: e o que foi que ela se arrependeu? 
Alunos 6: Porque depois ela ficou com frio e tava sem o casco, aí ela foi na coruja e viu que 
tinha feito errado. 

Prof.ª: Hoje a gente vai trabalhar mais detalhadamente a instrução com o texto que tia já leu 
ontem pra vocês... O que é instrução? 
Aluno 1: É quando uma pessoas diz pra outra pessoa o que é para fazer... 
Prof.ª: É quando tá ensinando? 
Alunos: Sim!!!!!! 
Prof.ª: Então, quando a gente tá ensinando a outra pessoa é uma instrução. Quando a gente 
pega, por exemplo, um DVD para utilizar pela primeira vez, o que a gente vai fazer pra gente 
poder usar? 
Aluno 2: Coloca primeiro o DVD... 
Prof.ª: Coloca o DVD?? Como é que a gente sabe como vai colocar o DVD? ... 
Aluno 2: Eu sei... a gente aperta no botão e liga... No controle.. 
Prof.ª : Sim, no controle. Mas onde você vê isso que tem que apertar no botão? Então, como 
eu vou descobrir?? 
Aluno 2: Tem que olhar as instruções!!!! Um papel que vem no DVD. 
Prof.ª: alguém sabe o nome desse papel que vem as instruções?? 
Aluno 4; Ah, tia, papel da fábrica... 
Aluno 3: Mapa... 
Prof.ª: Mapa?? (Risos) Veja, quando a chega em um lugar... É um tipo de orientação, só que 
não é um mapa desse que tem nos livros... É um manual... Então, tudo que é pra gente fazer ou 
utilizar vem no manual, dizendo a instrução de como é pra fazer e ligar. Então, quando eu ligo 
o DVD pela primeira vez, eu vou pegar o manual, olhar e entender como devo fazer, o que 
devo fazer.  
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Durante as aulas, observamos apenas esse momento em que a professora utilizou o 

livro didático. Ela comentou que o livro adotado não trazia muitas atividades específicas de 

alfabetização e, por achar importante esse tipo atividade nessa turma, ela precisaria se utilizar 

de outros recursos. Segundo ela, as atividades a serem utilizadas dependiam de estarem de 

acordo com o planejamento e serem relevantes para a alfabetização.  

 

 

Apesar de ela afirmar na entrevista que desenvolvia atividades de leitura livre, não 

presenciamos ocasiões em que os alunos pudessem folhear livros infantis livremente, nem nos 

momentos ociosos. Morais (2003) alertou-nos que seria importante na alfabetização, em uma 

perspectiva de letramento, proporcionar às crianças atividades contextualizadas de leitura e 

escrita, junto a atividades sistemáticas de apropriação, permitindo às crianças exercitarem a 

capacidade de ler e escrever textos livremente. 

A análise das atividades de leitura indicou que, em alguns momentos, essas tinham a 

função de informar; em outros, explorar a leitura dos alunos, do texto ou do autor. Em 

algumas situações, a professora buscou promover, por meio da leitura, a apropriação das 

palavras, ampliar o tema de estudo, explorar a leitura do texto anterior ou explicar o que 

deveria ser feito. Além disso, 82,8% das leituras foram feitas em voz alta, pela professora, 

13,8% conjuntamente, em voz alta, pela professora e pelos alunos e, apenas, 3,4% pelos 

alunos em voz alta. Não presenciamos situações em que os alunos eram estimulados a lerem 

silenciosamente. Na entrevista, a professora comentou que sempre se colocava como a leitora 

da turma. 

 

 
 

Após esse momento de leitura, a professora sempre realizava atividades do eixo de 

análise lingüística, como: atividade escrita individual e/ou em grupo de apropriação da escrita, 

atividade oral coletiva de apropriação, atividade de reflexão fonológica, atividade de reflexão 

Veja, eu escolhia alguns temas... porque aquele livro de Magda vem dividido por projetos. 
Veja, eu não peguei todos os projetos... eu peguei um projeto que trazia atividades de 
apropriação do sistema, porque, como já te falei, ele não é voltado para apropriação da língua, 
tem mais letramento. Então, assim, eu sempre uso o livro associado a outras atividades. [...] eu 
vou escolhendo, não seqüenciado, porque não dá.                                    (Professora do 1º ano) 

A leitura, eu comecei mais com o professor lendo, né? Explorando a leitura diária. E aí, sempre 
depois pedia para eles contarem histórias, sempre oralmente. Aí, fui estimulando a interpretação 
e a parte oral. E eles, eu chamava, já no final, que eles têm mais autonomia, e eu dava um 
livrinho e dizia que ia chamar para ler. Aí, eles vinham e liam uma parte e contavam também.                                               
(Professora do 1º ano) 
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sobre a norma ortográfica, atividade de cópia e atividades com jogos. A análise de sua prática 

indicou que, em todos os dias e durante a maior parte do tempo, a professora priorizou essas 

atividades, em detrimento da leitura e da produção de textos, realizando atividades 

envolvendo operações no nível das letras, sílabas, palavras e frases, tais como: identificação e 

contagem de letras e sílabas; partição de palavras; comparação entre palavras; exploração de 

rimas; cópia de palavras, frases e textos; formação de palavras; produção de rimas e 

aliterações, entre outras, conforme categorias elaboradas por Morais e Albuquerque (2005b).  

A professora desenvolveu uma seqüência de atividades, no 1º dia observado, 

envolvendo atividades orais coletivas e escritas individuais de apropriação. Nesse momento, 

ela desenvolveu atividades de identificação, ora ao nível da letra, ora das sílabas, ora das 

palavras. Após a roda de conversas sobre o telefone, ela propôs uma pesquisa da palavra 

TELEFONE no dicionário, coletivamente. 

 

Dando continuidade a essa atividade, a professora enfatizou que, depois de achar o T, 

tinham que procurar a palavra “TELEFONE” e deviam observar a sua grafia no quadro. Sua 

orientação consistia em que primeiro achassem o TE da palavra.  

 

Após esse momento coletivo, a professora formou grupos na sala, durante a realização 

das atividades impressas: o grupo A (pré-silábicos e silábicos) e o grupo B (silábicos- 

alfabéticos e alfabéticos). Dessa forma, quando a situação era de sistematização sobre o 

Sistema de Escrita Alfabética, os alunos recebiam atividades diferenciadas e com objetivos 

Prof.ª: Olha, nós vamos procurar no dicionário a palavrinha ‘telefone’, certo? 
A professora colocou no quadro a letra T e a palavra TE LE FO NE separada por sílaba, 
depois falou soletrando, à medida que escrevia. Uma aluna perguntou insistentemente se é B... 
e a professora sempre diz:  
Prof.ª: Não, é T, T, T. 
Aluno 1: T de rato... 
Prof.ª: T de rato, Ana Cláudia? Na palavra rato tem a letra T. Mas não começa com T.  

Prof.ª: Veja (Dirige-se a uma aluna silábica) o telefone começa com qual letra?? TE, TE... 
onde tá a palavra telefone?? 
Aluno 3: Essa (A criança aponta a letra T). 
Prof.ª: essa é a letra T. Eu quero a palavra telefone... “te le fo ne”... 
A criança grita achei! Ela pede que olhe se é igualzinha à do quadro... 
Aluno 4: Tia... Não é... 
Prof.ª: então tem que procurar igualzinha... TE... O que é que faz TE?? 
Aluno 4: T, E... Não é esse?? (Aponta para TA) 
Prof.ª: Veja, aqui é TA... Tem que ser T, E... Para as palavras serem iguais, elas têm que ter 
as mesmas letrinhas... Veja, a que você achou não é igual...  
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específicos ao seu nível de compreensão da escrita. Na entrevista, ela apontou a importância 

dessa prática. 

 

 

Ferreira e Leal (2006), Morais e Albuquerque (2005a) e Morais (2004) apontaram que, 

nos anos iniciais de escolaridade, é preciso priorizar a capacidade de apropriação da escrita 

alfabética por meio de atividades sistematizadas, respeitando a heterogeneidade da turma. 

Nessa linha, as crianças foram divididas em dois grupos, de acordo com o nível de 

apropriação da escrita. O grupo A recebeu uma atividade de recortar e colar as letras 

formando palavras relacionadas às figuras (tapete, telefone, tijolo). O diálogo abaixo 

exemplifica como essa atividade foi realizada: 

 

Neste diálogo com as crianças do grupo A, percebemos como se dava a intervenção da 

professora no processo de apropriação da escrita alfabética pela criança. Esse aluno tinha uma 

[...] esse trabalho surte efeito porque você vê crianças que estavam com muita dificuldade 
avançar. Eles já perceberam e sentem-se estimulados. Eu gosto desse trabalho diversificado, 
porque você pode colocar um alfabético com um silábico-alfabético e ali, na hora da atividade, 
um ajuda o outro. Não é fácil, mas você também nunca vai encontrar uma sala homogênea, até 
porque os ritmos das crianças são diferentes. Mesmo que você pegue todos alfabéticos, tem uns 
que avançam mais e outros não.                                                                  (Professora do 1º ano) 

Prof.ª: Sim, vá..coloque aqui... tele... como é o le?? 
Aluno : Humm... LE?? 
Prof.ª: Sim, tem que colocar todas as letras, se não virá outra palavra. 
Prof.ª: Como é essa letra que tá faltando? Que letra é essa? (Apontando para o F). 
Aluno: F... 
Prof.ª: Então, procure ela e coloque aqui. E pra fazer o FO... FO, qual é a letra que usa?? 
Aluno: O?? 
Prof.ª: Sim... e agora...leia... 
Aluno: “telefo....” 
Prof.ª: Sim... ne... como é o NE??  
Aluno: E, N?? 
Prof.ª: Não...é ao contrário...N, E... procure e coloque aqui. 
Prof.ª: Agora vamos para a palavra tapete, como é o TA? 
Aluno: M, A.. 
Prof.ª: Eu falei ma... ou ta?? T... T... (Deixa que a aluna encontre o T, ela fica 
repetindo... T, T, T.... e acha a letra). 
Aluno: T, T, é esse?? (Apontando). 
Prof.ª: Sim... Agora coloque o que falta... o E. Agora tapete... como é o PE?? PE?? 
Aluno: P, E... 
Prof.ª: Sim.., agora coloque o te... o TE.. (A criança cola o TE). Agora leia a palavra, 
mostrando os pedacinhos que você escrever... 
Aluno: TA... PE... TE... (Apontando). 
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hipótese silábica de escrita das palavras, porém a professora o faz pensar, constantemente, 

sobre outras formas de grafar as palavras, instigando-o. Compreendemos que esse tipo de 

intervenção possibilitaria uma reflexão do aluno sobre a construção das palavras e uma maior 

apropriação das propriedades do Sistema de Escrita Alfabética. 

As crianças do grupo B produziram uma história sobre o telefone. Os alunos desse 

grupo constantemente solicitavam a ajuda da professora sobre questões ortográficas e  a grafia 

das palavras. Enquanto isso, ela fazia colocações/intervenções nas escritas dos alunos, ora 

lembrando algumas palavras que começavam igualmente, ora pedindo para que distinguissem 

o fonema, falando pausadamente as sílabas das palavras; ela também intervinha quando 

encontrava muitas palavras repetidas nos textos, falta de coesão e coerência. As crianças desse 

grupo trocavam idéias entre si, criando um grande debate sobre qual letra usar. 

Ainda em relação às atividades orais coletivas de apropriação, percebemos que, em 

dois dias, ela trabalhou com o ditado. No 3º dia observado, ela trabalhou com o ditado 

compartilhado, que consistia em uma atividade coletiva, na qual um aluno ditava e escrevia 

uma palavra no quadro, enquanto todos escreviam no caderno. Logo após a escrita da palavra, 

no quadro, era estudada por todos e corrigida, se necessário. No ditado compartilhado, ficou 

evidente que, mesmo quando a atividade era coletiva, ela dava um atendimento diferenciado a 

cada aluno. Na atividade de ditado compartilhado, observamos que ela explorou a sílaba 

complexa com uma aluna, que já era alfabética. Essa aluna escolheu escrever a palavra FLOR. 

Os alunos disseram que era uma palavra complicada e a aluna foi ao quadro e escreveu 

FRAL.  

Porf.ª: Aí tá escrito flor? 
Aluna 1: Sim, tá... 
Aluna 2: F,R,O... tem um L (A professora diz que eles estão trocando as palavrinhas. Nesse 
momento há muita dúvida em relação à grafia da palavra). 
Aluna 3: Tia, ela falou uma palavra muito complicada. 
Aluno 8: Para falar é fácil... mas pra escrever é muitooooo complicada... 
(risos da professora) 
Prof.ª: Bem, agora Alessandra vai escrever a palavra que ela falou. (A aluna vai ao quadro e 
escreve). Gente, vamos ver... tá escrita a palavra flor? (Os alunos gritam... tá não...). Vamos 
ver o que está faltando?  
Alunos: As letras tão trocadas... 
Prof.ª: Como é que a gente lê do jeito que ela falou? 
Alunos: Ela escreveu... “FRAL”. 
Prof.ª: Ela escreveu “fral”... o que é que falta para ficar flor? Quais são as letrinhas que ela 
vai colocar pra ficar flor? 
Aluno 4: F,O,L,R. 
Aluno 5: F,L,O,R. (A aluna vai ao quadro e ajeita o que escreveu para “FOLR”). 
Prof.ª: Tá escrito “FLOR”? Tá certo “FLOR”? Tá, gente? 
Aluno 3: F,O,L,R... não tem... tem “FOLR”. 
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Em seguida, ela chamou um outro aluno, em níveis iniciais de apropriação, para ir ao 

quadro escrever uma palavra do ditado. O aluno escolheu a palavra “bicicleta”, foi ao quadro 

e escreveu “PISACAR”. Os alunos reclamaram, dizendo que estava errado e a professora 

pediu que o deixassem escrever do seu jeito, que depois ela iria ver com todos o que faltava.  

 

No 7º dia observado, ela realizou o ditado-relâmpago. Nessa atividade, a professora 

escrevia uma palavra no quadro, fazia a leitura com os alunos e depois apagava. Os alunos 

reescreviam a palavra individualmente e depois ela fazia a correção coletiva. Assim, ela 

estimulou as operações de contagem de letras, sílabas e palavras; de partição oral e escrita de 

palavras em sílabas e letras; e, por fim, de comparação entre as palavras quanto ao tipo e à 

Aluno 4: Como é? 
Prof.ª: Quem acha que da forma que ela escreveu tá certo? 
Alunos: Não... não tá. Tem “folr”. (Outra aluna foi ao quadro e corrigiu, escrevendo 
corretamente). 
Prof.ª: Veja... como você escreveu... tem “folr...”. Veja, você está usando as letras certas, 
agora você tá misturando as letras. Você usou todas as letras que ela usou, só que na hora de 
organizar você misturou a ordem delas e formou outra palavra... Entendeu?  

Aluno 10: Bicicleta? (risos) aí tem “pisacar”... pisaca..(risos). 
Prof.ª: Ele acha que a palavra bicicleta se escreve assim, não é Douglas (balança a cabeça 
afirmativamente)? Então deixe ele. 
Aluno 2: Tia, deixe eu fazer... tá errado. 
Prof.ª: Não, a vez é dele. 
Aluno 3: Vê... é B, é B, é B. 
Aluno 4: Parece bebê... como bebê fala... B, B. 
Prof.ª: E aí, Douglas, escreveu a palavra? (O aluno fala “sim”) Douglas escreveu a palavra 
bicicleta? Leia a palavra que você escreveu (ele lê). 
Alunos: Tem “pisacar”... não tem bicicleta não...(O aluno diz que tem). 
Prof.ª: Como você sabe que tem? Esta é a palavra bicicleta? (Ele fica calado). Vamos ajudar ele 
a escrever a palavra bicicleta. 
Alunos: B... 
Aluno 1: B de bola... 
Alunos: I... 
Aluno 4: C, I, ... C, L (ele coloca E) 
Aluno 4: Não é E... é L, L, (O aluno coloca E e uma aluna vai ao quadro e mostra como é a letra 
L). 
Aluno 1: Agora é o E de escola 
Aluno 3: E depois o Ta... T... T. 
Alunos: T de tatu (todos gritam). AAAAAAAAAAAAAAA... 
Aluno 3: Agora!  
Prof.ª: Agora, Douglas, leia a palavra que você formou... (O aluno lê, sem apontar as partes 
corretamente). 
Aluno 1: Muito bem, agora a gente ensinou ele. Vige... ele demora muito pra saber. 
Prof.ª: Não é... né. Ditado é uma troca e a gente tá trocando. Quem sabe ensina, não é? 
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quantidade de letras e sílabas. Além disso, aproveitou para realizar a leitura das palavras e 

refletir sobre as dificuldades ortográficas dos alunos.  

 

Uma outra atividade trabalhada diariamente foi a exploração de diferentes tipos de 

letras, da ordem alfabética, da segmentação das palavras e da relação som/grafia. A professora 

utilizou várias estratégias para explorar essas atividades, desde o momento da cópia até a 

reflexão individual sobre o uso das letras. Na entrevista, ela comentou como desenvolvia esse 

trabalho, desde o início do ano: 

 

Na atividade de leitura de unidades menores do que o texto, ela utilizou, na maioria 

das vezes, a leitura de palavras e frases. Pudemos ver na leitura de palavras que, em uma das 

atividades impressas, a professora solicitou a pintura das gravuras correspondentes aos nomes. 

As palavras eram telefone e televisão/ tomada e tomate/ tábua e tapete/ tira e tijolo/ bola e 

boca/ bolo e rolo. Em seguida, ela fez uma reflexão sobre a quantidade de letras e sílabas; 

além disso, refletiu sobre os sons iniciais e finais de cada palavra.  

Em relação às atividades de reflexão fonológica, foi observada em três momentos a 

exploração pela professora de identificação de rimas e aliterações e, em apenas um momento, 

a produção de aliterações. Segundo Freitas (2004), é fundamental que os alunos sejam 

solicitados a identificar e produzir segmentos sonoros como rimas e aliterações, quer 

oralmente ou de forma escrita; pois estariam realizando análises metafonológicas. Leite 

(2006) também defende que a decomposição silábica da palavra poderia exercer um 

importante papel na seqüência do desenvolvimento da escrita. Além disso, Morais (2003) 

afirma que a criança precisaria elaborar e confrontar hipóteses sobre a escrita de palavras e 

desenvolver capacidades de reflexão fonológica. Os dados da entrevista revelaram que a 

prática da professora contemplava essa reflexão.  

A professora pediu a um aluno para escrever no quadro a palavra CASA e, em seguida, começou 
a fazer perguntas quanto às letras que usaram e a quantidade de sílabas.  
Prof.ª:Quais são as letrinhas da palavra casa? Quantas são? 
Alunos: C,A,S,A. 
Aluno 1: Quatro... 
Prof.ª: Quantas vezes a gente abre a boca para falar a palavra casa? 
Alunos: Duas... “CA... SA”... duas (Contam nos dedos). 

Nos primeiros meses, eu trabalhei cruzadas, listas de palavras, o nome... porque eu faço logo, 
inicialmente, trabalho o nome deles, né? Associando ao alfabeto e dali eles mesmos vão já 
aprendendo. Também, contagem de letras, contagem de sons a partir do nome e depois eu vou 
colocando outras palavras.                                                                           (Professora do 1º ano) 
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Assim, na escrita de unidades menores que texto, os alunos do grupo A participaram 

de quatro momentos de escrita de palavras livremente e três momentos a partir de letra ou 

sílaba dada, ao contrário dos alunos do grupo B, que participaram mais de atividades 

envolvendo a escrita de frases. Poucas foram as atividades que solicitavam apenas a escrita de 

letra ou sílaba. Além disso, presenciamos o uso de jogos didáticos como dominó das sílabas e 

frases, jogo das rimas, além do uso de letras móveis pelos alunos, como auxílio na formação 

de palavras e frases.   

A professora sempre solicitava a cópia, pelos alunos, de textos, frases ou palavras 

produzidas coletivamente. Enquanto as crianças copiavam, a professora circulava na sala e 

observava a grafia, a organização textual na escrita, o tamanho das letras, a segmentação do 

texto, a não-segmentação das palavras, a ordenação das palavras, a ausência e a repetição de 

palavras, as letras utilizadas. Ela acreditava ser essa uma operação importante na apropriação 

do Sistema de Escrita Alfabética: 

 

Percebemos uma regularidade em atividades de apropriação da alfabetização, o que foi 

caracterizado, na pesquisa de Albuquerque, Ferreira e Morais (2005), como uma prática 

sistemática. Acreditamos que foi essa prática que possibilitou um ótimo desempenho dos 

alunos, no final do ano letivo, quanto à apropriação e ao avanço dos alunos em suas 

construções sobre o Sistema de Escrita Alfabética. No entanto, a maior dificuldade da 

professora era o trabalho de produção textual com os alunos.  

Pareceu-nos que sua preocupação era inicialmente garantir a apropriação do Sistema 

de Escrita Alfabética, para depois propiciar que os alunos, de fato, escrevessem sozinhos seus 

textos. Dessa forma, ela não proporcionou muitos momentos em que os alunos exercitassem 

Veja, eu sempre trabalhei assim... Eu pegava um texto, aí tirava uma palavra e dizia: vamos 
ver quantos pedaços tem essa palavra, qual letra que começa, qual a letra que termina. E isso 
também fazia muito com os nomes deles... Eu pegava o nome e via... tem um nome que 
começa com a letra A... sempre fazia a reflexão dos sons, aproveitando sempre o tema que 
estava trabalhando. Se era uma música, então qual era o nome da música. Se era uma 
história, vamos escolher uma palavra da história. Quantas letras tem, quantas vezes a gente 
abre a boca para falar essa palavra, vamos fazer uma lista de palavras com aquele padrão 
silábico, né?                                                                                            (Professora do 1º ano) 

[...] na cópia ele tá refletindo. E eu sempre passo para copiar a atividade e não copiar sem 
motivo. Até um dia um deles disse: “Ó, tia, a senhora nem bota a gente pra copiar de 1 até 100... 
Aí eu disse: por que botar pra copiar de 1 até 100? Ele disse: porque na outra escola a professora 
dizia: copiem de 1 até 100 ou até o horário tocar” (risos). Ou seja, não tem objetivo.  
                                                                                                                      (Professora do 1º ano) 



 

 

117 
 

 

suas hipóteses na construção de textos, ainda no momento em que estavam adquirindo a 

escrita alfabética. Isso foi comentado em um trecho da entrevista: 

 

 

Durante as observações, presenciamos três momentos de atividade de produção textual 

coletiva (receita, lista e registro do passeio) e apenas um em que todos os alunos escreveram 

livremente (registro do passeio). O outro momento de escrita individual foi de uma história e 

apenas para o grupo B. Ela explicou que os alunos tinham muita dificuldade de produção de 

textos no começo do ano e que ela teve que fazer muita atividade de produção livre, para que 

eles perdessem o medo de escrever. Segundo ela, a diversidade de compreensão da escrita 

pelos alunos demandava dela um atendimento individualizado na produção individual de 

textos, tornando a atividade muito trabalhosa. Assim, utilizava mais a produção textual 

coletiva. Eis um extrato da  6ª aula observada. 

 

Observamos que, na produção coletiva, a professora comandava a escrita; já os 

momentos de produção individual eram mais espontâneos, vindo a reescrita dos textos a ser 

As produções inicialmente foram coletivas. Aí, justamente quando você vai vendo a criança 
sobressaindo, um ou outro, ai você já vai diversificando o individual. É muito interessante o 
trabalho individual porque, quando eles vêem você produzindo, eles querem também fazer. 
Quando a questão da apropriação tá ok, a criança se tranqüiliza mais na produção. Quando eu já 
vi que eles estavam mais apropriados do sistema, aí foi que eu comecei a estimular a escrever... 
“Escreva o que eu contei”, porque antes, quando eu contava história, pedia que eles 
desenhassem. Depois, quando eles já estavam bem na apropriação, aí eu pedia para escreverem 
alguma coisa que entenderam. E aí... começou toda a produção. Quando eu percebi que eles já 
estavam escrevendo frases pequenas, foi aí que eu comecei na estrutura de textos, explorando a 
tipologia textual, mas inicialmente era leitura, exploração da oralidade, para entender a leitura e 
depois foi que eu fui ajustando a questão dos textos.                                (Professora do 1º ano) 

Prof.ª: A gente vai fazer um texto sobre o passeio agora... como vai ser o nome da história? 
Aluno 6: Zoológico maluco! 
Prof.ª: Fomos para um zoológico maluco? Temos que falar do zoológico a que fomos... 
Vamos, digam os nomes que vocês querem... ou acham melhor... 
Aluno 1: ZÔO dos bichos encantados. 
Prof.ª: Vamos começar a história... 
Aluno 3: “era uma vez...” 
Aluno 4: Tia, bota “era uma vez um zoológico que tinha um nome Maurício de Nassau que era 
muito divertido...” 
Prof.ª: Tem outra forma de começar a história sem “era uma vez”? O passeio era... era uma 
vez? Como a gente pode começar? 
Aluno 3: Uma viagem.... 
Aluno 4: Um passeio.. 
Prof.ª: Eu posso dizer assim... “Um dia..”? 
Aluno 1: A gente foi para o zoológico... 
Prof.ª: Vamos, então, começar assim... “Um dia a gente foi para um passeio”... 
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feita em momentos posteriores. Apesar de realizar um trabalho com gêneros textuais, os 

textos propostos não tinham destinatário e finalidade reais de escrita, na maioria das 

produções. Entretanto, Soares (2003) advertiu-nos que ensinar a língua não seria apenas 

ensinar a ler e escrever, seria ensinar a cultura; ou seja, permitir a inserção da criança em 

práticas contextualizadas de leitura e escrita.  

Mesmo assim, percebemos sua busca pelo que seria a “reinvenção da alfabetização” 

(SOARES, 2003a), propondo um trabalho específico de alfabetização, em meio a um contexto 

de letramento. Percebemos essa perspectiva quando ela, por um lado, refletia sobre as 

características dos diferentes gêneros trabalhados e seus usos e, por outro lado, fazia 

intervenções específicas relacionadas ao processo de alfabetização, realizando reflexões 

também ao nível de letras e sílabas. Na entrevista, ela comentou a sua busca por um trabalho 

que envolvesse vários aspectos, na tentativa de alfabetizar e letrar os alunos: 

 

Finalmente, a avaliação do desempenho dessa turma apontou, ao final do ano, que a 

maioria tinha se apropriado do Sistema de Escrita Alfabética, produzindo textos legíveis; no 

entanto, eles ainda estavam em níveis iniciais quanto à leitura de textos e ao uso da norma 

ortográfica. Dessa forma, ressaltamos que a professora precisaria criar situações de leitura e 

escrita mais relevantes, com a finalidade de o aluno autonomamente produzir e interpretar 

textos em contextos sócio-históricos verdadeiramente constituídos. 

 

3.2.2 Análise da prática de alfabetização e letramento da professora do 2º ano 

 

O quadro nº 02 apresenta um resumo das atividades desenvolvidas em cada dia 

observado. 

               

Essas atividades eram feitas assim: análise fonológica sempre, sempre... produção, uma vez,  
porque dá trabalho... Veja, se fosse pra produzir de qualquer jeito, sem você intervir, aí dava 
todo dia, era só pra você ir acompanhando como eles estão. Mas, se você quer produzir com 
intervenção, tem que ser produção num dia, no outro olhar a escrita, chamar, pedir para reler... A 
leitura era diária, de historinha pelo professor.                                              (Professora do 1º 
ano) 
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Quadro nº 02 –  Atividades desenvolvidas pela professora do 2º ano 
 
 
 

Dias  Seqüência de atividades desenvolvidas em alfabetização e letramento 
 
 
 
 

1º 

Ela fez o planejamento, a correção da tarefa de casa e a exploração da leitura e a 
apropriação do sistema com alunos com dificuldade. A turma se dividiu e um grupo 
foi para a aula de informática. Em seguida ela fez uma roda de conversas sobre a 
visita que fizeram à biblioteca pública e propôs a escrita de um roteiro de notícia em 
dupla. Enquanto ela ajudava alunos com níveis iniciais de apropriação da 
alfabetização, orientava os demais alunos quanto à ortografia. Após esse momento, 
cada dupla foi à frente e leu o seu roteiro. Ela explicou que iriam escrever de fato a 
notícia no outro dia e que o roteiro iria ajudar, para isso explicou como iriam fazer. 
Após a troca da turma, ela fez o mesmo trabalho com os alunos que ficaram. Ela 
orientou os alunos que foram à informática para começar a digitar lá a notícia em 
grupo. Por fim, os alunos leram livremente livros de literatura infantil e copiaram a 
atividade de casa sobre problemas matemáticos.  

 
 
 

2º 

Ela fez o reconto oral da história de Frevolina pelos alunos. Em seguida, cada aluno 
escreveu a história e ilustrou para compor o jornal do projeto da escola. Nesse 
momento, a professora trabalhou a autocorreção e ajudou individualmente a produção 
textual de alunos com dificuldade. Os alunos liam livros de literatura infantil, 
esperando pelos outros. Após a merenda, foi feita a leitura coletiva da biografia de 
Aberlardo Germano da Hora. Em seguida, os alunos fizeram a interpretação do texto, 
um trabalho de artes e copiaram atividade de casa.  

 
 
 
 

3º 

Após elaborar o planejamento, ela fez uma roda de conversas sobre a aula do dia 
anterior, que tinha explorado as cores. Nesse momento, fez uma reflexão coletiva 
sobre a definição das cores primárias e secundárias e a acentuação de algumas 
palavras e produziram um resumo. Depois, ela propôs a produção coletiva de um 
poema sobre as cores do frevo, refletindo sobre as rimas utilizadas e a forma de grafar 
algumas palavras, chamando alguns alunos ao quadro. Os alunos copiaram o poema 
no caderno de produção de textos, após a leitura do poema. Na volta do recreio, a 
professora dividiu a sala e fez uma atividade de pintura da sombrinha do frevo. 
Quando acabavam, pegavam livros infantis e, em seguida, copiaram tarefa de casa 
sobre matemática e rimas.   

 
 

4º 

Após o planejamento, ela fez a correção da atividade de casa e fez a leitura do livro 
“Nicolau tinha uma idéia”, explorando as estratégias de leitura. Leu a biografia da 
autora e pediu que recontassem e dramatizassem a história. Após o recreio, os alunos 
desenharam e escreveram sua opinião sobre uma idéia para o mundo ser melhor e 
leram para a turma, ela deu atendimento individual a cada aluno. Após a leitura, os 
alunos copiaram a tarefa de casa de matemática e de interpretação escrita da história. 

 
 
 
 
 

5º 

Ela começou fazendo o planejamento e a correção coletiva da atividade de casa. Em 
seguida, apresentou o livro, o autor e o ilustrador e fez a leitura do poema “Quanto 
bicho no Brasil”. Conversaram um pouco sobre a diversidade dos animais e ela 
solicitou a leitura silenciosa deles, para que depois comentassem o que o poema dizia. 
Depois, fez a escrita coletiva de nomes de animais que apareceram no poema, 
chamando ao quadro alunos com dificuldade. Por fim, o poema foi dividido para oito 
alunos fazerem a declamação. Em seguida, 4 alunas foram escolhidas para declamar 
novamente na frente. Após esse momento, eles fizeram uma atividade, em ficha, de 
interpretação textual sobre o poema. Ela atendeu individualmente os alunos. Após o 
recreio houve o ensaio do teatro do frevo e os alunos terminaram a atividade em casa.   

 
 

6º 

Seguido ao planejamento, ela fez uma roda de conversa sobre o dia da consciência 
negra. Ela leu a historia “O amigo do Rei” e explorou a sua interpretação oral. Em 
seguida os alunos fizeram a reescrita em dupla, sendo um o escriba e o outro o que 
iria ditar. Ela avisou que no outro dia ira fazer a correção e a leitura do texto. Após a 
merenda, assistiram a um DVD e as professora foram para o pro-letramento.  
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7º 

A professora fez uma roda de conversa e corrigiu coletivamente a tarefa de 
matemática. Em seguida, houve um ensaio para a festa da escola. Quando voltaram, 
lancharam e conversaram sobre o que fizeram na oficina. Depois, produziram um 
resumo de tudo que vivenciaram, ilustraram e corrigiram entre si. Em seguida, cada 
um foi à frente, leu sua produção. Por fim, copiaram a tarefa de casa de matemática. 

 
 

8º 

Na roda de conversa, cada um foi à frente e falou como foi a culminância do projeto. 
Em seguida dividiu a turma em 5 grupos e apresentou 5 livros com imagens de Eva 
Funari. Ela deu um livro para cada grupo e pediu que contassem oralmente a história e 
depois escrevessem em grupo para ser lida para a sala. Após o recreio, os alunos 
leram as histórias  e anotaram as páginas da atividade para casa. 

 

 Assim como a professora do 1º ano, a professora do 2º ano também tinha uma 

seqüência definida de atividades. Após a oração comunitária no pátio da escola, eles iam para 

a sala e, geralmente, ela já estava organizada para a atividade do dia (dupla, círculo, fileira, 

semicírculo). Após organizarem seus materiais, a professora cantava o ‘Bom Dia’ e dava um 

minuto para se cumprimentarem. Em seguida, contavam as novidades e começavam a montar 

coletivamente o planejamento do dia, conforme foi registrado no 1º dia de observação:  

 

 

 Assim, na roda de conversas, ela sempre aproveitava para já tratar do tema do dia, 

resolver alguma questão pendente ou rever assuntos de dias anteriores. Logo após, ela fazia a 

correção coletiva da atividade de casa e explorava questões de interpretação oral, dificuldades 

ortográficas e de apropriação da alfabetização de alguns alunos. Em seguida, ela trabalhava 

um texto, explorando o gênero e fazendo perguntas de interpretação. Nesse momento, era 

dada grande ênfase à oralidade.  

Prof.ª: Gostaria de contar com a colaboração de vocês aqui...no nosso roteiro. O que foi que nós 
fizemos agora? 
Aluno 1: Bom-dia! 
Prof.ª: Depois da entrada... (eles gritam várias coisas). Levanta a mão... Levante a mão quem 
quer falar.. 
Aluna 2: A canção do bom-dia, tia..  
Prof.ª: A canção do bom-dia, muito bem... depois... 
Aluno 3: Parabéns. O parabéns, tia. 
Prof.ª: Esse parabéns... será que já estava no meu planejamento ou será que surgiu porque vocês 
disseram?  
Alunos: Surgiu... 
Prof.ª: Será... 
Alunos: Sim... 
Prof.ª: Olha só... Engano, eu já tinha me preparado... Ontem alguém tinha me avisado... Então, 
eu já estava sabendo do aniversário. Então, vamos colocar o parabéns. Agora, o que mais? 
Depois do parabéns, é hora de quê? 
Alunos: Correção da tarefa. 
Prof.ª: Ontem não teve tempo de passar a tarefa e eu coloquei só quantas tarefas? 
Aluno 1: Duas... 
Prof.ª: Então, correção da tarefa. E depois da correção? 
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 Posteriormente, ela sempre propunha a produção de um texto, ora individual, ora em 

dupla, ora coletivamente. Nesse momento, os alunos que tinham dificuldades ou estavam em 

fase inicial de apropriação eram assessorados por ela ou por alunos mais avançados na 

alfabetização. Os textos produzidos eram posteriormente corrigidos e lidos pelos alunos, no 

grande grupo, salvo quando seriam expostos ou publicados no “jornal do projeto”. 

 Após esse momento, os alunos liam livremente livros infantis, realizavam atividades 

lúdicas e copiavam a tarefa de casa. Havia muita participação dos alunos e envolvimento nas 

atividades propostas; assim, ao cumprimento de cada etapa do planejamento, um aluno 

sempre ia ao quadro espontaneamente e marcava o item já vivenciado. Ao analisarmos o 

tempo de aprendizagem dessa turma, constatamos que os alunos estiveram diretamente 

trabalhando com leitura e escrita em 64% do tempo observado.   

 Percebemos que a professora mantinha uma relação afetivo-emocional conquistada 

por meio do respeito, do diálogo e do uso consciente da liberdade; pois, na maioria das vezes, 

a turma fazia silêncio com apenas um gesto de comando dela (levantar o dedo e dizer “um”). 

Dessa forma, percebemos que os limites e as regras da turma eram respeitados pelos alunos e, 

quando alguém quebrava as regras, a situação era resolvida pelo grupo coletivamente. Essa 

prática, provavelmente, contribuía para uma maior participação da turma nas atividades 

propostas, sem muita dispersão.   

A tabela abaixo apresenta, de forma esquemática, as atividades de leitura e escrita 

desenvolvidas pela professora considerando apenas se as atividades  de leitura, análise 

lingüística e produção de texto foram realizadas no dia observado. 
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Tabela nº 15 – Atividades de leitura e escrita desenvolvidas pela professora 

 

A análise da prática da professora nos indicou que ela enfatizou as atividades de 

leitura e produção de textos, durante os oito dias observados, realizando poucas atividades do 

eixo de alfabetização, provavelmente porque a maior parte de sua turma já tinha sido 

alfabetizada por ela no ano anterior (CRUZ e ALBUQUERQUE, 2007).  

Conforme já anunciado, a professora sempre começava a aula fazendo uma roda de 

conversa e, posteriormente, a leitura de uma história ou outro gênero. Em relação às 

atividades de leitura, a professora trabalhou diariamente com a leitura de textos, totalizando 

trinta e cinco momentos de leitura; 37,14 % das leituras estavam relacionadas aos enunciados 

de atividades e ao planejamento e 63,86 %, estavam relacionadas a outros gêneros: 11,3% 

eram roteiros de notícia; 5,3%, biografias; 5,3%, resumos; 8,4%, poemas; 17,14%, histórias; 

11,3%, títulos de história e 5,3%, opiniões.  

A maioria das leituras realizadas pelas professoras tinha a finalidade de informar; 

explorar o tema, o autor e o título; explicar o que deviam fazer e estimular a leitura. Além 

Categorias de atividades 1º 
dia 

2º 
dia 

3º 
dia 

4º 
dia 

5º 
dia 

6º 
dia 

7º 
dia 

8º 
dia 

Total 

Atividade de leitura 
Leitura do planejamento x - x x x x - - 5 

Leitura da chamada - - - - - - - - - 
Leitura dos enunciados das 

atividades 
x x x x x x - - 6 

Leitura de diversos gêneros x x x x x x x x 8 
Atividade de análise lingüística 

Atividade escrita individual 
e/ou em grupo de apropriação 
do sistema de escrita 

- - x x - - - - 2 

Atividade oral coletiva de 
apropriação do sistema de 
escrita 

x - - - - - - - 1 

Reflexão fonológica x - x - - - - - 2 
Reflexão ortográfica x x - x - - x x 5 
Reflexão sobre acentuação - x - - - - - - 1 

Atividade de produção textual 
Produção de texto x x x x - x x x 7 
Reflexão sobre gramática - - - - - -  - - 
Reflexão sobre pontuação x x - x - - x - 4 

Atividades/ outras 
Atividade com LD - - x x - x - x 4 
Jogos recreativos /didáticos - x - - - - - - 1 
Atividade de cópia x x x x - - x x 6 
Atividade de ditado - - - - - - - x 1 
Atividade para casa  x x x x - - - x 5 
Correção / ativ. para casa  x - x x x x x - 6 
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disso, tanto o professor como os alunos leram muito em voz alta, apesar de também 

presenciarmos muitas situações de leitura silenciosa pelos alunos, seguidas de perguntas de 

interpretação oral ou escrita. Paralelamente, sempre quando terminavam uma atividade, os 

alunos liam livremente livros de literatura infantil. Nas atividades de leitura coletiva, a 

professora sempre explicitava os tipos de textos a serem lidos, trabalhando as características 

dos gêneros trabalhados, explorando as finalidades da leitura, precedendo à leitura com 

informações sobre o contexto e trazendo autores renomados para a turma, a qual já 

demonstrava possuir bom conhecimento de autores de literatura infantil.  

 Um exemplo desse momento ocorreu quando, no 4º dia de observação, a professora 

mostrou três livros e pediu para que eles escolhessem qual deles ela iria contar. A turma ficou 

dividida quanto à escolha. Então, ela passou a apresentar os livros, sem mostrar a capa, e 

começou a falar da autora Silvia Ortofh. Os alunos começaram a recitar uma das poesias da 

autora “Se as coisas fossem mães”. Em seguida, ela apresentou os outros dois livros: 

 

Após esse momento inicial, ela explorou algumas estratégias de leitura, estimulando a 

compreensão dos alunos por meio da antecipação de sentidos, da ativação de conhecimentos 

prévios relativos ao texto, do levantamento de hipóteses, explorando a capa, conforme 

podemos ver em um trecho da aula. 

Prof.ª: Esse aqui é “Eugênio, o gênio”, de Ruth Rocha. Ela é poetisa, ela fez um poema que 
vocês aprenderam esse poema... que as pessoas são diferentes... quem lembra? Apresentamos lá 
fora... eu vou trazer que vocês já esqueceram... também já faz muito tempo. Veja, esse é 
“Eugênio o gênio”, de Ruth Rocha. O outro é “Nicolau tinha uma idéia”, também de Ruth 
Rocha... 
Aluno 1: “Nicolau tinha uma idéia”... 
Prof.ª: Esse livro é maravilhoso também, muito engraçado... (os alunos ficam decidindo qual dos 
livros vão escolher). Quem veio da  tia do 1º ano... já leu? Porque eu já emprestei para ela ler... 
A professora colocou os três nomes no quadro e fez a votação e o livro de Nicolau ganhou. Ela 
começou a explorar a capa do livro: 
Prof.ª: Leia aí rápido o título do livro. (referindo-se a uma aluna) 
Aluno 1: Nicolau tinha uma idéia. 
Prof.ª: Agora a autora.. 
Aluno 1: Ruth Rocha. 
Prof.ª: Agora a gente vai procurar a editora.. 
Alunos : Bagaço... 
Prof.ª: E todos os livros agora são editados na Bagaço, é? Não. (procuraram) 
Cs: Quinteto editorial. (os alunos dizem o nome da editora) 
Prof.ª: Sim... 
Prof.ª: Agora eu vou ler... O nome do ilustrador não está na capa... (folheou) Essas ilustrações 
foram feitas por uma escritora que, além de ser escritora, também é ilustradora... certo? Ela foi 
convidada por Ruth Rocha para fazer as ilustrações.  
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Após a leitura, ela explorou várias estratégias de antecipação, verificação e 

confirmação de hipóteses, extrapolação e apreensão de sentidos gerais do texto, levando os 

alunos a localizarem informações explícitas e elaborarem inferências. Em seguida, fez 

perguntas sobre o lugar onde Ruth Rocha nasceu e, para isso, leu a biografia no final do livro. 

Logo após, a professora solicitou que um aluno fosse recontar a história, enquanto ela passava 

as gravuras, e propôs que fizessem um teatro sobre a história. Ilustrando o que falou Soares 

(2003a, 2003b) sobre a necessidade de permitir a inserção da criança nas práticas socialmente 

aceitas, reais e contextualizadas, de leitura e escrita, a professora propunha muitas situações 

Prof.ª:  Nicolau tinha uma idéia... o que vocês acham que esse livrinho aqui vai tratar? 
Aluno 1: Porque Nicolau teve uma idéia.. 
Prof.ª: Que idéia foi essa? 
Aluno 2: Eu acho que ele teve uma idéia pra a jogar bola... 
Profª: quem aqui tem idéias boas? 
Alunos: Eu, eu, eu... 
Prof.ª: Não é... nós temos muitas idéias e Nicolau tinha muitas idéias... depois vocês vão contar 
as idéias que vocês têm... Então, olha só, vocês acham que essa historinha aconteceu de verdade 
ou na imaginação? 
Alunos: Na imaginação... 
Prof.ª: Na imaginação... mas Ruth Rocha criou essa história lembrando o tempo de hoje ou de 
antigamente? 
Alunos: De antigamente... 
Prof.ª: Por que de antigamente? 
Aluno 2: Porque é tempo de ronca-ronca, tia.. 
Prof.ª: É ronca-ronca... (riem) como assim? Não tô entendendo.. 
Aluno 2: É uma expressão de falar, tia... quer dizer láaaaa de antigamente. 
Prof.ª: Mas antigamente, quando?... 
Aluno 3: Quando a gente não existia... 
Prof.ª: Veja, ele disse que o tempo do ronca-ronca é um tempo muito antigo... do rococó... mas 
que tempo é esse? Dos avós de vocês?? 
Alunos: Não... do tatatataravó... tatata... 
Prof.ª: Agora...Thaís, se você está dizendo que é muito, muito antigo... você está se baseando em 
alguma coisa... em quê? (discutem) 
Aluno 3: Da época... 
Prof.ª: Da época de quê? 
Aluno 5: Do homem da cavernas.. 
Prof.ª: muito bem... é a época do homem das cavernas. Por que, Matheus, é a época do homem 
das cavernas? 
Aluno 5: Por causa da roupa... 
Prof.ª: E é? (os alunos confirmaram) E os homens das cavernas usavam isso? Era feita de quê? 
Alunos: Peles de animais... (conversam sobre os homens das cavernas, os animais da época e 
coisas que eles lembravam). 
Prof.ª: Posso começar? Então, a gente já sabe uma coisa muito importante, viu, Mariana... que 
Ruth Rocha escreveu uma historinha pensando no homem das cavernas. A época dos 
dinossauros. Então, vamos ver qual era a idéia do Nicolau. Começando... “era uma vez, um 
lugar... onde cada pessoa só tinha uma idéia na cabeça...” (ela continuou  a leitura) 
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de letramento, por meio da leitura de livros de diferentes contextos e autores consagrados e 

produções de texto com destinatários e finalidades sociais reais para os alunos. Assim, ela 

preocupava-se tanto com a alfabetização quanto com o letramento. Sempre realizava leitura e 

produção textual, com toda a turma, paralelamente ao atendimento individualizado aos alunos 

que ainda não tinham autonomia de leitura e escrita nessas atividades, permitindo que todos 

participassem desse momento da aula.  

Durante as aulas, não observamos o uso do livro didático relacionado à língua 

portuguesa. No entanto, folheamos os livros de língua portuguesa dos alunos e percebemos 

que estavam muito usados até o momento da pesquisa de campo. Presenciamos apenas 

situações em que ela corrigiu alguns problemas do livro de matemática, solicitando que 

fizessem atividades desse livro em casa. Em entrevista, a professora explicou como fazia o 

trabalho com o livro didático. 

 

Segundo seu depoimento, ela usava as atividades do livro didático para ajudar no 

desenvolvimento da compreensão de temas que já vinha trabalhando no projeto didático. Ao 

selecionar as questões, ela optava pelos gêneros que seriam explorados no projeto e buscava 

sempre integrar as áreas de conhecimento à linguagem. Talvez por isso, não termos 

presenciado o uso do livro didático de Língua Portuguesa, pois as leituras e produções de 

texto realizadas exploravam os gêneros abordados pelo projeto didático para só depois serem 

realizadas atividades no livro. Na entrevista, ela apontou a importância de apresentar aos 

alunos primeiro os gêneros nos portadores reais, independentemente de eles virem nos livros 

didáticos. Segundo ela, isso os ajudaria a entender a estrutura do gênero e sua finalidade. 

 

Eu utilizo o livro como um apoio, um apoio didático, sem esquecê-lo... porque eu acho que 
qualquer livro ele deve ser muito bem recebido pelas crianças. Qualquer livro didático é de 
fundamental importância para as crianças. Eu utilizo o livro, mas utilizo também outro tipo de 
material porque eles não podem ficar bitolados só no livro didático. Eles têm que conhecer 
outros portadores de texto, não é?                                                             (Professora do 2º ano) 

[...] por exemplo: no livro, nós íamos trabalhar a parte de notícias. E o livro abordava aquela 
questão. Aí, foi quando nós fomos para a biblioteca pública e eu preparei o roteiro de uma 
notícia e, em cima da visita à biblioteca, eles construíram a notícia. Bem, esse foi o primeiro 
contato deles, primeiro, eu digo, assim... esse ano, né? De um total de 28 alunos. Os que 
vieram comigo já conheciam a notícia, mas os outros, que não tinham essa percepção, não 
tinham sido trabalhados nesse sentido. Então, daí que eles conheceram, tiveram o primeiro 
contato com a notícia... viram como é que se faz a notícia... é que eu parti para o livro, 
entendeu? Eu sempre, quando tem uma atividade diferente, um texto diferente no livro, eu 
procuro trazer outro tipo de portador pra eles trabalharem aquele material que tem no livro, 
mas de maneira diferente. Pra depois, quando eles chegam no livro, eles já conhecem aquele 



 

 

126 
 

 

 

Em relação à produção de textos, presenciamos nove momentos de atividade de 

produção textual, sendo duas coletivas (poema, resumo), duas em dupla (roteiro de notícia,  

história), duas em grupo (notícia, história) e três individuais (história, opinião, resumo). Nesse 

momento de produção individual, era comum um aluno ler e corrigir a produção do outro, 

espontaneamente. 

Ela sempre indicava os gêneros a serem produzidos, explicitando e variando os 

destinatários e as finalidades dos textos. Alguns textos eram produzidos para serem 

transformados em matéria para o jornal do Projeto Historiando o Frevo, outros tinham como 

destinatários a própria turma. Nesse caso, após serem produzidos, sempre eram lidos, por cada 

aluno, para o grande grupo. Nesse momento, ela valorizava a produção dos alunos, pedindo 

que escutassem com atenção e solicitando que todos aplaudissem. Um exemplo de construção 

do texto coletivo pôde ser visto na produção do poema ‘As cores primárias’; na qual ela 

explorou as características do gênero a ser trabalhado, orientando quanto ao planejamento do 

texto, revisando e reescrevendo, por meio da reflexão sobre pontuação, concordância e 

estrutura do poema. O trecho abaixo exemplifica esse momento coletivo. 

tipo de texto, não é? E, hoje em dia, os livros fazem uma abordagem muito boa, com 
diferentes portadores, como: embalagens, rótulos... sempre vem, né? Apesar de que vêm só as 
fotografias e o bom é ao vivo, né? (risos) Quando eles trazem ao vivo...aí, justamente, se tem 
um trabalho em cima de embalagem, aí eles trazem a embalagem e têm o primeiro contato 
com o concreto, pra depois eles irem para o livro, porque no livro fica mais fácil eles 
compreenderem as questões.                                                                      (Professora do 2º ano) 

Prof.ª: Vamos ver  com vermelho, agora... 
Aluno 2: “vermelho é a cor do coração”... 
Aluno 3: Tia, “vermelho é a cor do amor”... 
Aluno 5: “Vermelho é  a cor do fogo, vermelho é a cor do coração”... 
Prof.ª: Vermelho é a cor do quê? (enquanto escrevia as frases). 
Alunos: Coração. 
Prof.ª: Olhe, “Vermelho é a cor do coração, vermelho é a cor do amor”... (leu apontando). 
Aluno 5: “Que nos traz emoção”... 
Prof.ª: Olha... “Que nos traz emoção”... Vamos ver se vocês concordam assim. Vamos ler 
(todos leram) “Vermelho é a cor do fogo, vermelho é a cor do coração, vermelho é a cor”... 
(pararam). 
Aluno 3: Não, tia, é assim... vermelho é a cor de emoção. 
Prof.ª: Deixa eu falar de novo. “Vermelho é a cor do fogo, vermelho é a cor do coração”... o 
que mais? 
Aluno 2: “É a cor do amor”... 
Prof.ª: E é a cor do amor? Vocês já viram o amor? 
Alunos: Ah, tia... mas é. 
Prof.ª: O amor é uma coisa que a gente vê ou sente? 
Alunos: Sente.  
Prof.ª: Quem já viu o amor, levante  a mão. Quem já sentiu levante a mão. Se é um 
sentimento, a gente vê ou sente? (falaram sente) Então, a gente sente o resultado. Veja, existe 
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Percebemos que, durante a produção coletiva, a professora respeitava a fala do aluno, 

redefinindo-a e orientando-a, de acordo com a produção do gênero textual pretendido. Essa 

ênfase na oralidade do aluno era observada antes, durante e após a produção. A professora 

mencionou na entrevista que ela seria importante na construção do texto pelos alunos. 

 

Sua maior preocupação foi com a pontuação, a acentuação das palavras e a reflexão 

sobre a norma ortográfica; assim, ela sempre aproveitava os momentos de produção textual 

para explorar a ortografia das palavras com os alunos que apresentavam dificuldades. 

Algumas situações em que ela explorou a ortografia podem ser verificadas no 7º dia de 

observação quando, ao produzir coletivamente o título de um resumo sobre o frevo, ela 

solicitou que um aluno fosse ao quadro e escrevesse “Oficina de Frevo”. Após a escrita do 

aluno, ela perguntou à turma se havia algum erro (ele usou S no lugar de C). Um outro aluno 

foi ao quadro e colocou SS e um outro foi e colocou a letra Ç e a professora fez uma votação 

para decidir o que iam usar. Após a votação, ganhou a letra C, com 19 votos. Ela enfatizou 

que precisavam saber por que não era a letra S nem o SS e sim a letra C. 

 

Percebemos, pelo trecho da aula, que havia momentos coletivos de reflexão sobre a 

norma ortográfica na elaboração de regras próprias pelos alunos, conforme recomendado por 

Morais (1999). A professora nos informou que sempre trabalhava a construção de regras 

amor aqui. (todos se abraçaram e sorriram). Pronto, bem, “Vermelho é a cor do fogo, 
vermelho é a cor do coração”. 
Aluno 1: “Sangue”... 
Prof.ª: “É a cor do sangue”.... Muito bem. Agora vou chamar um amigo para escrever a 
palavra sangue, para me ajudar (chamou um aluno com dificuldade).  

A oralidade estava sempre presente porque, pra que a criança organize as idéias, eu concebo o 
fato de que está entendido que ela também organize as idéias, não só no papel, não é? Mas que 
também ela organize as idéias oralmente. Sempre colocando a criança para falar, né? Coisa 
que a escola tradicional não fazia isso, por isso que a grande dificuldade das pessoas falarem 
no grande público, no momento de apresentar a oralidade... E aí isso inibe. Já se fazendo um 
trabalho nesse sentido, de desenvolver essa oralidade, nós vamos ter grandes oradores. Então, 
é muito importante para a vida deles, né?                                              (Professora do 2º ano) 

Aluno 1: É porque com um S só fica com som de Z. 
Prof.ª: Por que fica com som de Z? 
Aluno 2: Porque tá no meio de duas vogais. 
Prof.ª: Muito bem... porque está no meio de duas vogais. Agora, vamos ver o título... pra ser 
título tem que ser maiúsculo ou minúsculo? 
Alunos: Maiúsculo. 
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ortográficas; pois, segundo ela, os alunos precisavam refletir sobre o uso dessas regras, nos 

momentos de construção do texto.  

 

Apesar disso, nos momentos coletivos, a professora trabalhava com os dois alunos que 

ainda estavam em fase inicial de apropriação da alfabetização, fazendo-os refletir sobre a 

grafia das palavras. Um desses momentos foi observado na hora da correção da atividade de 

casa, quando uma das alunas foi solicitada a ir ao quadro para completar a frase “O piolho é 

um inseto, ele tem 6 pernas e chupa nosso sangue”.  

 

 

Em outros momentos, a professora chamava esses alunos ao quadro e solicitava a 

leitura e a identificação de palavras, em meio a uma atividade coletiva. Isso foi observado 

quando, após a leitura do poema “Quanto bicho no Brasil”, de Pedro Bandeira, ela solicitou 

aos alunos com dificuldade a localização de algumas palavras no texto. 

 

Veja, pelo fato da turma já ter se apropriado do SEA, eu priorizei mais pra valorizar os usos e 
a função social da escrita, né? Trabalhando diversos gêneros textuais para que eles se 
apropriem da estrutura e da funcionalidade dos textos, né? Veja a grande preocupação esse 
ano, já que o SEA eu já tinha trabalhado e a maioria já tinha se apropriado, era com a função 
social da escrita e com a parte também de ortografia, né? Porque é uma coisa que vai e volta. 
A gente estuda, mas sempre tem que ver... porque faz parte deles, né? Os questionamentos, as 
perguntas que eles fazem, né? Se é com dois SS, se escreve a palavra com C ou com Ç, não é? 
E eles começaram a fazer descobertas e a criar as suas próprias regrinhas. Então, aproveitando 
o momento, não é? E que também se faz necessário um trabalho com a ortografia, eu me voltei 
para este lado: da produção textual e da parte ortográfica.                        (Professora do 2º ano) 

Prof.ª: Escreva sangue... (o aluno escreve “sage”) Qual a letrinha que está faltando para fazer 
sangue..gue..? 
Aluno 1: Sei não.. 
Prof.ª: Quem sabe? 
Aluna 2: Eu sei.. 
Prof.ª: Sabe? Venha... (a aluna 2 coloca “san”) muito bem... e agora... para fazer o gue... 
gue... o que falta? (A aluna coloca o U). Pronto! “Sangue”. Agora escreva com sua letra 
direito... porque essa é de ler, bastão... é com a outra. 

Prof.ª: Vejam, a gente dá um nome ... porque esses animais estão ameaçados de quê?  
Alunos: extinção!! 
Prof.ª: No passeio nós vimos animais que estão em extinção... quais os que estão no texto e 
estavam lá? Quais são? 
Aluno 1: Mico-leão... 
Prof.ª: Wellen, venha ao quadro e procure o nome do mico-leão... e circule... (a aluna procurou e 
circulou) Agora, vem... Miguel... procure o nome do papagaio... e circule (o aluno foi e circulou 
com ajuda da turma).  
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Em seguida, ela explorava a leitura das palavras, marcando as sílabas. Percebemos 

que, mesmo estando em uma turma com a maioria dos alunos já alfabetizados, a professora do 

2º ano demonstrou ter a preocupação em dar um atendimento diferenciado aos alunos, ao 

mesmo tempo que os incentivava a participar de atividades significativas de leitura e 

produção textual. Na entrevista, ela comentou como intervinha durante essas atividades. 

 

 

Assim, ela revelou que fazia um trabalho diferenciado com os alunos que ainda 

estavam se apropriando da escrita. Apresentamos, a seguir, um trecho da aula em que uma das 

alunas estava escrevendo o roteiro da notícia e a professora ficou ao seu lado, auxiliando na 

formação das palavras, por meio da exploração da relação letra-som, da correta segmentação 

do texto e da reflexão sobre o uso da ortografia.  

 

Ainda em relação às atividades de alfabetização, o trabalho com a reflexão fonológica 

foi observado apenas em uma atividade, para casa, de identificação de rimas e na produção 

Assim, apesar de na sala eu ainda ter duas crianças em processo ainda de conclusão de 
alfabetização, eu trabalhei com leitura e produção de textos. E, de uma certa forma, elas 
participavam dos momentos coletivos da construção do texto, com a minha ajuda, né? Os outros 
ficavam fazendo um trabalho mais independente, produzindo textos, e eu ficava dando 
assistência a esse grupo, à dupla, né?  Para a apropriação do SEA. Mas isso não impedia que 
elas participassem das outras atividades, no momento coletivo, e também da construção coletiva 
do texto, com a minha orientação.                                                                 (Professora do 2º ano)     

Prof.ª: Veja... a pergunta é: quando aconteceu?  
Aluna: dia 20 de setembro. 
Prof.ª: Então... vamos escrever... 20 de setembro. Vinte... é com numeral (a aluna vai colocando 
“20 de”) De... cadê o DE? (a aluna coloca junto) Não... tem que separar... é outra coisa... é 
separado. “setembro”... (a aluna coloca SE) SE... sim... S, E. agora, TEM... (a aluna escreve 
TE)... tem o M, tá faltando o M (a aluna corrige)... agora BRO... (a aluna escreve VRO) não... é 
BRO com B e não com V (ela corrige) Ah sim... agora, sim... 
Prof.ª: Veja, Pernambuco é nome de lugar, é letra maiúscula. (aluna coloca PER).. isso, agora 
NAM... é o N ou M? é M... antes do P e B, lembra? (a aluna coloca B)... é B com o quê? (a 
aluna diz U) e CO? (a aluna coloca CO). Pronto! Agora, por que aconteceu? 
Aluna : Porque os alunos queriam conhecer. 
Profª: Então, “os alunos...” A... LU... NOS... NOS... NOS... falta o quê? (a aluna escreveu 
“aluno”) NOS... (ela aponta para o S) sim... S! Agora, onde aconteceu? (Depois de formar a 
frase anterior, a aluna começou a escrever a próxima resposta e tentou escrever “uma visita à 
biblioteca”).  
Aluna : Como é uma? 
Prof.ª: U... M, A... U maiúsculo. 
Aluna : M e A? 
Profª: Sim, “UMA”. Agora “visita”... vi... vi... como faz vi? (ela escreve VI)... agora, SI, SI... 
(escreve ZI)... não SI... com S (ela corrige), agora TA...(escreve TA). “À Biblioteca...” BI, BLI... 
(a aluna escreve BIBI) BLI, BLI...tem o L no meio. (corrige) Agora O..TE...CA. (ela escreve o 
que falta).  
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coletiva de poemas. A professora enfatizava que não teria muito sentido fazer essa atividade 

constantemente, pois a maioria da turma já estava alfabetizada. No entanto, ela admitiu que 

ainda fazia a reflexão ao nível das sílabas com os alunos em fase de apropriação.  

 

Percebemos que a cópia só foi solicitada para as atividades de casa e para os textos 

produzidos coletivamente e, durante essa atividade, ela observava a forma e o tamanho das 

letras, a segmentação das palavras, as trocas de letras e a escrita correta das palavras. Quando 

percebia algum erro, solicitava que o aluno relesse e observasse o que precisaria mudar.  

 Baseando-nos em Kleiman (2002), categorizamos essa preocupação com o uso real do 

gênero em contextos sociais relevantes, de acordo com Morais (2003) e Soares (2003b), como 

uma concepção de letramento ideológico. Assim, a professora sempre criava situações 

relevantes em que a língua servia como espaço de interlocução, fazendo do aluno um produtor 

autônomo, interpretando os textos em contextos sócio-históricos verdadeiramente 

constituídos. Isso implicaria que as práticas escolares seriam importantes desde que se assuma 

a legitimidade dos contextos escolares como simulação. Em congruência com o observado, a 

análise do desempenho dessa turma apontou que todos os alunos chegaram ao final do ano 

letivo lendo autonomamente e produzindo textos com crescente preocupação ortográfica. 

 

3.2.3 Análise da prática de alfabetização e letramento da professora do 3º ano 

 

O quadro nº 03 apresenta um resumo das atividades desenvolvidas em cada dia 

observado. 

 
Quadro nº 03 –  Atividades desenvolvidas pela professora do 3º ano 

 
Dias  Seqüência de atividades desenvolvidas em alfabetização e letramento 

1º Após a saída de alguns alunos para o momento do interclasse, ela fez a leitura do poema 
“Infância”, de José Paulo Paes. Em seguida, fez perguntas de interpretação e solicitou que 
criassem oralmente uma manchete de notícia sobre o que viram no poema. A partir daí, 
explorou o gênero manchete de notícia, a estrutura da notícia e deu um Diarinho para que 
os alunos lessem, em dupla, e identificassem uma notícia que acharam interessante. Em 
seguida, cada um relatou sobre a notícia de que tinha gostado mais e ela explorou o suporte 
(jornal). Depois, retomou a notícia do dia anterior e solicitou que identificassem nela os 

Acho muito importante o trabalho de análise fonológica...  Eu usava muito em textos de 
poesias, parlendas, rimas e em atividades com esses tipos de textos... E muito na oralidade, 
né? Trabalhava muito com a análise de rimas na formação desses textos. Agora... contar as 
sílabas e letras... fazia mais com Wellen e os outros com dificuldade... de forma mais 
individual, né? A turma já estava alfabetizada e não tinha sentido ficar fazendo isso agora. 
Entendeu?                                                                                                   (Professora do 2º ano) 
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itens do roteiro de uma notícia que ela tinha colocado no quadro. A partir desse momento, 
ela solicitou que produzissem, individualmente uma nova notícia sobre a visita do MEC à 
escola, para ser exposta na culminância do projeto da escola. Após o recreio, voltaram os 
alunos que tinham ido para a outra sala de 3º ano e ela fez a correção da tarefa de casa nas 
bancas. Ela conversou com eles sobre a ida à Casa do Carnaval e explorou as 
características dos bairros. Em seguida, eles produziram coletivamente uma tabela sobre as 
características dos bairros comercial e residencial. Após os alunos copiarem a tabela e 
ilustrarem com desenhos sobre os bairros, copiaram a tarefa de casa que explorou as 
características dos bairros deles. 

2º Não houve o momento do interclasse, a outra professora do 3º ano estava de licença. A 
professora relembrou a leitura feita no dia anterior sobre o gênero carta, no livro didático e, 
em seguida, fez a leitura da carta. Após a interpretação oral, ela explorou o gênero carta. A 
seguir, à medida que lia as perguntas de interpretação escritas do livro e discutiam, os 
alunos respondiam oralmente. Em seguida, ela fez a chamada, enquanto eles respondiam. 
Posteriormente, ela fez a leitura coletiva das perguntas e, à medida que respondiam, ela 
colocava as respostas no quadro, para que copiassem no caderno. Em seguida, pediu que 
cada um trouxesse um envelope, para ser usado no outro dia. Os alunos copiaram a tarefa 
de casa sobre uma pesquisa acerca do gênero carta e ela leu a tarefa e explicou. Os alunos 
saíram cedo, haveria plantão pedagógico.  

3º Não houve o momento do interclasse, a outra professora do 3º ano continuava de licença. 
A professora começou a aula conversando sobre quais as características de uma carta e 
propôs a produção de uma carta coletiva da turma para a diretora da escola, falando da 
escola. Os alunos pediram para copiar a carta e, em seguida, ela solicitou que escrevessem 
uma carta para um amigo e preenchessem o envelope. Em seguida ela leu o texto 
“Compositores e grandes autores” da agenda escolar e, após perguntas de interpretação 
oral, solicitou que escrevessem uma carta de agradecimento em memória de Capiba, para a 
família dele. Interromperam a produção e, após a merenda e o recreio, continuaram. Em 
seguida, os alunos leram a carta e copiaram. A professora passou uma atividade de casa, 
explorando a ordem alfabética dos nomes dos compositores e fez uma exposição sobre o 
assunto no quadro. Após colarem atividades de ortografia para casa como complemento, os 
alunos leram livros infantis.  

4º Não houve o momento do interclasse, a outra professora continuava de licença. A 
professora retomou a atividade de matemática sobre as músicas vencedoras e o gráfico de 
barras. Os alunos leram coletivamente a letra da música vencedora e ela propôs a escrita 
coletiva de uma paródia. Após, os alunos cantaram a nova música, copiaram a letra e 
pesquisaram no dicionário o significado de algumas palavras e escreveram no caderno. 
Solicitou que entregassem a tarefa de casa, corrigindo-a no birô. Após a merenda, ela fez 
perguntas sobre o vocabulário da música e solicitou a leitura do verbete. Em seguida, ela 
fez a leitura coletiva da carta, nas páginas 42 e 43 do livro didático já mencionado e 
solicitou a tarefa de casa: escrever uma carta para Papai Noel. Os alunos copiaram a tarefa 
de casa e ela explicou que deveriam colocar em um envelope. Entregou uma atividade de 
ortografia como complemento, fez a chamada e a leitura do convite para o conselho 
escolar. 

5º Após a saída de alguns alunos para o momento do interclasse, a professora explorou a 
interpretação oral, a partir de uma cena em um cartaz. Em seguida, ela sugeriu que 
fizessem a produção individual da história. Posteriormente, ela solicitou que eles fossem à 
frente e lessem a história para a turma. Ela fazia intervenções sobre a ortografia, com quem 
lhe solicitava. Após a merenda, os alunos do Interclasse voltaram de sala e realizaram 
atividades de matemática e ortografia com uma estagiária. A professora foi para o pró-
letramento.  

6º Após a saída dos alunos para o momento do interclasse, a professora conversou com os 
alunos sobre o Dia da Consciência Negra e eles foram para o pátio da escola ouvir a 
história “Menina bonita do laço de fita”, lida pela professora da outra turma do 3º ano. 
Após perguntas de interpretação, os alunos voltaram para a sala e pesquisaram algumas 
palavras no dicionário sobre o que foi debatido. Em seguida, leram e copiaram no caderno. 
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A professora dividiu a turma em 4 grupos e solicitou que elaborassem um cartaz sobre o 
Dia da Consciência Negra. Após a merenda, os alunos do interclasse voltaram para a sala e 
a professora pediu que anotassem um recado na agenda. Conversou com os alunos acerca 
da importância do respeito e solicitou a cópia da tarefa de casa sobre a leitura do poema 
“Sou negro” e perguntas de interpretação escrita.  

7º Após saída dos alunos para o momento do interclasse, a professora realizou a correção 
coletiva da tarefa de casa e fez a leitura em grupos, compartilhada, do poema de Cecília 
Meireles, “As palavras voam”, no livro que eles tinham ganho da prefeitura. Os alunos 
fizeram a leitura e ela relacionou o texto do poema à história de Jesus. Em seguida, 
solicitou a pesquisa no dicionário e a cópia do significado de palavras desconhecidas. Após 
a merenda, os alunos do interclasse voltaram para a sala e ela ensaiou alguns poemas, para 
serem lidos na culminância e entregou uma atividade de ditado para casa.  

8º Após a saída de alguns alunos para o momento do  interclasse, a professora distribuiu os 
cadernos de produção de textos; para que corrigissem as partes em que ela colocou 
observações e organizassem o que precisava. Depois, solicitou que confeccionassem a capa 
dos cadernos, transformando-os em livros com as produções de texto do ano, para serem 
levados para casa. Após a merenda, alguns alunos leram em voz alta os textos de que mais 
gostaram para os outros da turma e para os alunos que estavam na outra sala e tinham 
voltado. Em seguida, toda a turma fez três atividades de ortografia com cruzadinhas, 
enquanto alguns terminavam de confeccionar o livro e ela fazia a chamada silenciosa.  

 
   

Assim como as professoras do 1º ano e do 2º ano, a professora do 3º ano também tinha 

a mesma seqüência inicial de atividades do dia. Após a oração comunitária no pátio da escola, 

os alunos iam para a sala e, após organizarem seus materiais em silêncio, a professora 

chegava e arrumava os materiais a serem utilizados na aula. Nesse momento, era realizada a 

troca das turmas (Projeto Fazer Crescer): alguns alunos de outro 3º ano, que já tinham se 

apropriado da escrita alfabética, vinham para a sua sala e os que eram da sua turma e não 

tinham se apropriado iam para a outra turma de 3º ano (cerca de sete alunos). 

 A professora iniciava o dia, geralmente, corrigindo a tarefa de casa ou então corrigia 

após o recreio. A correção da tarefa era feita oralmente ou ela passava o visto nos cadernos, 

indo a cada banca e verificando quem tinha feito. Ela não costumava colocar o planejamento 

do dia no quadro. Em conversas informais, ela afirmou que, apesar de saber que todas as 

outras professoras faziam esse procedimento, ela não via importância de escrevê-lo no 

quadro, uma vez que todos os seus alunos já tinham uma rotina de trabalho obtida por meio de 

muitas conquistas dela.  

 Ela sempre iniciava a aula trabalhando com diversos gêneros e fazendo perguntas de 

interpretação. Em seguida, realizava produção de texto e cópia do texto produzido. Enquanto 

os alunos copiavam, organizava atividades no birô, ficava lendo algum livro ou fazendo a 

chamada silenciosamente. Nesse momento, os alunos que tinham dificuldades iam ao birô 

para tirar suas dúvidas. Os textos produzidos eram lidos pelos alunos no grande grupo, 

expostos ou reservados, para serem publicados no “jornal do projeto”.  
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 Após o recreio, no 2º momento da aula, a professora, geralmente, fazia uma atividade 

no livro didático e/ou uma atividade de cópia. Em seguida, copiavam a tarefa de casa. Uma 

vez na semana, cerca de sete alunos saíam da sala para ter um atendimento diferenciado 

quanto à apropriação da alfabetização com uma professora alfabetizadora do Projeto MAIS. 

 Percebemos que os alunos ficavam a maior parte do tempo em silêncio, o qual era 

solicitado pela professora por meio de reclamações quanto ao comportamento. Segundo a 

professora, a participação dos alunos e o envolvimento nas atividades propostas oscilavam 

muito, porque essa turma era muito indisciplinada e não tinha concentração; apesar disso, 

verificamos que os alunos estiveram 60,5% do tempo observado efetivamente trabalhando. 

Segundo ela, essa turma não tinha perfil de final de ciclo e isso a deixava muito angustiada e 

sem saber como trabalhar no 3º ano do 1º ciclo com tantas defasagens na aprendizagem. 

  

 Percebemos que havia uma preocupação da professora quanto à indisciplina, à falta de 

rotina e ao estágio inicial de apropriação da escrita alfabética da turma. Em vários momentos, 

ela demonstrou essa preocupação, principalmente porque a sua turma tinha feito uma 

avaliação interna e o rendimento de alguns alunos não foi bom em relação à apropriação do 

Sistema de Escrita Alfabética, apesar de, no momento do interclasse, ensinar aos alunos mais 

avançados. 

  

 Percebemos que, por conta do perfil inicial da turma, a professora tinha uma atitude 

comedida em relação aos alunos, sendo externado esse sentimento em vários momentos de 

conversas informais. A relação afetivo-emocional na turma se dava por meio da disciplina e 

da conscientização dos limites, vindo a professora raramente a levantar a voz. 

Constantemente, os alunos não respeitavam os limites e as regras da turma, quando a 

A turma estava muito defasada, porque as professoras do ano anterior tiveram muitos 
problemas e eles passaram por muitas professoras e não criaram uma rotina de classe. Então, 
era uma turma sem rotina de sala de aula, era uma turma extremamente indisciplinada, a 
maioria não tinha o sistema de escrita e... nem consolidado e nem construído. Eles estavam no 
início, no início, no início mesmo do processo, a grande maioria de alfabetização. E, assim, no 
começo, eu fiquei extremamente perdida, porque eu nunca tinha pego uma turma nesse nível e 
aí... assim, eu tive que rever todo o meu trabalho. Eu tive que começar um trabalho de segundo 
ano pra que eles realmente começassem a entrar no terceiro.    (Professora do 3º ano) 

Então, foi uma turma muito complicada, além do mais, eu tenho 3 alunos especiais e, também, 
eu pessoalmente tenho uma dificuldade de trabalhar com eles. E aí... pego uma turma difícil, 
aí foi que me deu um desespero muito grande. Mas, no geral, era isso: a turma indisciplinada, 
sem rotina de trabalho e muito inicial na escrita para o terceiro ano. Ela não tinha nenhum 
perfil de terceiro ano. Em nada, em nada, em nada.                                 (Professora do 3º ano) 
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professora estava ausente da sala, o que gerava muitas brigas e discussões. 

A tabela abaixo apresenta, de forma esquemática, as atividades de leitura e escrita 

desenvolvidas pela professora considerando apenas se as atividades  de leitura, análise 

lingüística e produção de texto foram realizadas no dia observado. 

 

Tabela nº 16 – Atividades de leitura e escrita desenvolvidas pela professora 

 

A análise de sua prática nos indicou que havia dois momentos na aula: 1º momento, 

com o Projeto Fazer Crescer (antes do recreio), e o 2º momento, com toda a turma junta 

(depois do recreio). Assim, a professora desenvolveu diariamente atividades de produção de 

textos e leitura, realizando poucas atividades do eixo de alfabetização, mesmo afirmando estar 

ciente da necessidade de muitos alunos da turma se alfabetizarem.  

Categorias de atividades 1º 
dia 

2º 
dia 

3º 
dia 

4º 
dia 

5º 
dia 

6º 
dia 

7º 
dia 

8º 
dia 

Total 

Atividade de leitura 
Leitura do planejamento - - - - - - - - - 

Leitura da chamada x x x - x - x - 5 
Leitura dos enunciados das 

atividades 
x x x x x x - - 6 

Leitura de diversos gêneros x x x x x x x x 8 
Atividade de análise lingüística 

Atividade escrita individual 
e/ou em grupo de 
apropriação do sistema de 
escrita 

- - - - - - - - - 

Atividade oral coletiva de 
apropriação do sistema de 
escrita 

- - - - - - - - - 

Reflexão fonológica - - - x - - - - 1 
Reflexão ortográfica - - x x x - x x 5 
Reflexão sobre acentuação - - - - - - - - - 

Atividade de produção textual 
Produção de texto x - x x x x - x 6 
Reflexão sobre gramática - x x - - - - - 2 
Reflexão sobre pontuação - x  x - - x - x 4 

Atividades/ outras 
Atividade com LD - x - x - - - - 2 
Jogos recreativos /didáticos - - - - - - - - - 
Atividade de cópia x x x x x x x - 7 
Atividade de ditado - - - - - - - - - 
Atividade para casa  x    x - x - x x - 5 
Correção / ativ. para casa  x - - x - - x - 3 

Então, primeiro eu tinha que construir o sistema de escrita com eles, né? Para poder consolidar e 
daí começar a usar tudo o que eu vinha usando nos outros anos e estava dando certo... que era 
um trabalho de leitura e produção [...].                                                        (Professora do 3º ano)                                                                                               



 

 

135 
 

 

Contudo, percebemos que, no 2º momento da aula, os alunos em níveis iniciais de 

apropriação acompanhavam as atividades de leitura e produção textual ouvindo ou copiando o 

que a turma produzia. Portanto, a maior preocupação da professora foi com ortografia, 

gramática, pontuação, leitura e produção textual.   

 

 

 

Podemos ver que a professora desenvolveu um trabalho articulado entre produção 

textual e leitura, procurando viabilizar a exploração do gênero e sua posterior produção 

escrita, ora coletiva, ora individual, buscando criar nos alunos a consciência crítica. Para isso, 

em quase todas as aulas, desenvolveu seqüências de atividades integrando, a exploração e o 

uso do gênero em situações reais de comunicação. Uma dessas seqüências foi observada 

quando ela trabalhou o gênero manchete de notícia e roteiro de notícia. Após realizar a leitura 

do poema “Mais respeito eu sou criança”, de José Paulo Paes, e fazer a interpretação oral, a 

professora começou a explorar como poderiam elaborar uma manchete sobre o poema. 

 

[...] quando a gente faz a troca das classes,  eu não posso ficar com menino que ainda não tenha 
o sistema construído. Porque aí, como eu fico com uma quantidade maior de alunos, eu demoro 
a detectar o que ele não construiu... porque aí, a coisa aqui é mais acelerada (referindo-se a sua 
turma no momento do interclasse). Esse é um projeto que já tinha na escola. A gente faz a 
sondagem durante um mês, eu e a professora do 3º ano A. Aí, lá pro final de março, ela fica com 
aqueles que precisam fazer a construção do sistema e eu fico com o desenvolvimento. Eu 
trabalho leitura e produção de texto com os que já se apropriaram.             (Professora do 3º ano) 

Aluno 1: Pode ser assim... “Léu ganhou um livro porque já sabia ler e escrever” 
Profª: Como? “Léu ganhou um livro porque já sabia ler e escrever”... muito grande não? E 
se a gente colocar assim...”menino ganha livro”... 
Cs: Sim... tá bom.. 
Prof.ª: E aí, o que a gente iria fazer? As pessoas iriam ficar curiosas, sem saber o que 
aconteceu... Se você colocar as pessoas não vão ficar curiosas... Então, tem que ser alguma 
coisa interessante que deixe curiosidade para que as pessoas vejam e tenham curiosidade em 
ler para saber... Ontem a gente fez o quê? Fez duas manchetes... 
Aluno 2: “Escola Mauricio de Nassau visita a Casa do Carnaval”. 
Prof.ª: Então... quem se interessasse pela manchete iria querer saber como foi a visita...  
porque vocês não contaram... só contaram que visitaram... e a outra... como foi? 
Aluno 3: “Escola cria projeto historiando o frevo”. 
Prof.ª: Então, vocês fizeram as manchetes... e a pessoa que tiver interesse vai ler a 
reportagem... não é? Vocês viram: de uma história a gente pode criar uma manchete, não é 
isso? Então o que a gente vai fazer agora, vamos trabalhar notícias do Diarinho... quem aqui 
conhece o Diarinho? (poucos levantam a mão)... pouca gente... o Diarinho é uma parte do 
Jornal que é exclusiva para crianças. Então, tem várias notícias que interessam às crianças. 
Então, a gente vai trabalhar em dupla, cada dupla vai estar com o Diarinho e eu vou dizer o 
que é que eu quero que façam com o Diarinho.  
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Em seguida, apresentou o jornal Diarinho e disse que eles iriam fazer uma outra 

notícia em dupla para ser afixada na sala. Após entregar um jornal Diarinho para cada dupla, 

pediu que folheassem, lessem e observassem a estrutura dele. Enquanto os alunos liam, 

silenciosamente, ela escrevia no quadro um roteiro para a elaboração da notícia e, em seguida, 

explorou as características de um jornal por meio de questões orais. 

 

 

Após explorar as características do gênero, o suporte textual e os gêneros a serem 

produzidos, ela explicitou as finalidades da leitura e acrescentou informações sobre o 

contexto. Posteriormente, retomou a notícia elaborada no dia anterior: “Visita à Casa do 

Carnaval” e leu. Em seguida, propôs a escrita individual da 3ª notícia para o caderno do jornal 

da escola sobre tudo o que ocorreu quando o MEC foi fazer uma reportagem na escola. Dessa 

forma, pediu que fossem respondendo a um roteiro de notícia, para depois escreverem a 

notícia. Percebemos que esse momento foi riquíssimo, pois a professora explorou com os 

alunos uma seqüência de atividades que tinham o objetivo de apresentar o uso real e 

contextualizado do gênero notícia.  

Com relação às atividades de leitura, assim como na turma de 2º ano, a maioria delas 

tinham a finalidade de informar, explicar o que os alunos deviam fazer, explorar a leitura 

pelos alunos e ampliar o tema e o estudo. Em 52,2% das situações de leitura, o professor foi o 

leitor em voz alta, sendo realizada pelos alunos silenciosamente em cerca de 30,5% das 

situações. Além disso, pudemos presenciar alguns momentos de leitura compartilhada entre 

professor e aluno e, em outras oportunidades, alunos lendo em voz alta sozinhos o texto 

produzido. Presenciamos apenas um momento de leitura livre dos alunos com livros de 

literatura infantil.  

Prof.ª: vejam... Aqui na frente, logo em cima, tem o quê? 
Alunos: Diarinho... 
Prof.ª:agora, o Diarinho vem dentro de que jornal? 
Alunos: Diário... 
Prof.ª: Diário de Pernambuco... Então, dentro do jornal Diário de Pernambuco vem uma parte 
que é o Diarinho... Aí eu pergunto... quem é o editor ou a editora desse Diarinho? 
Alunos: Lúcia Guimarães... 
Prof.ª: Lúcia Guimarães... é a pessoa que edita. Que junta as reportagens, as notícias, é quem 
monta esse caderno... Ele é chamado no jornal de caderno e é voltado pra que mesmo que eu 
disse no começo? 
Aluno 1: Pra a gente.. 
Aluno 2: Crianças.. 
Prof.ª: para as crianças... ótimo! Como é a capa desse Diarinho? 
Alunos: muito colorida... 
Prof.ª: Pra que a gente faz uma coisa muito colorida? 
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A professora realizou quarenta e nove momentos de leitura de textos: 16,32% dessas 

leituras estavam relacionadas a enunciados de atividades; 10,20%, à chamada e cerca de 73,48 

% estavam relacionadas a outros gêneros, entre eles: poema, manchete de jornal, roteiro de 

notícia, tabela, texto didático, relato, convite, poesia. 

Em vários momentos, ela utilizou o livro didático como apoio nas atividades  de 

leitura e produção textual, como já ocorreu na leitura da carta de Fernando a Papai Noel. 

Assim, ela afirmou na entrevista que usava as atividades do livro didático para trabalhar todas 

as disciplinas, apesar de utilizar outros materiais. 

 

 

Percebemos que a professora explorou várias estratégias de leitura nas aulas 

observadas, estimulando a compreensão dos alunos, por meio da antecipação de sentidos, da 

ativação de conhecimentos prévios relativos ao texto, da  apreensão de sentidos gerais do 

texto, da localização de informações explícitas, da elaboração de inferências e da 

interpretação de frases e expressões do texto. 

Essa preocupação da professora em trabalhar com o conteúdo contextualizado pôde 

ser observada, também, nos momentos de produção de texto e de leitura. Durante os dias 

observados, presenciamos onze momentos de atividade de produção textual, sendo cinco 

coletivos (roteiro de notícia, tabela, paródia e duas cartas), um em grupo (cartaz) e cinco 

individuais (notícia, história, envelope, carta, capa de livro). Ela sempre indicava os gêneros a 

serem produzidos, explicitando os destinatários e as finalidades dos textos, apesar de muitas 

dessas produções não terem finalidade real. Alguns textos foram produzidos como matéria 

para o jornal do Projeto “Historiando o Frevo”, outros tinham como destinatários a própria 

turma ou a direção da escola. Nesse caso, assim como ocorria na turma de 2º ano, após serem 

produzidos, eram lidos pelos alunos, afixados ou enviados para o jornal.  

No 3º dia observado, vimos a produção coletiva de uma carta para a diretora da escola. 

Em aulas anteriores, a professora já tinha trabalhado no livro didático o gênero carta. Assim, 

ela começou a aula explorando a estrutura de uma carta e o que deveria conter; à medida que 

os alunos iam respondendo, ela anotava as respostas no quadro.  

 

Sim, uso muito. Sempre uso para fazer as atividades de todas as disciplinas. Acho que é 
um bom apoio. Mas uso também outras coisas, como as fichas e atividades no quadro.  

(professora do 3º ano) 
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Em seguida, propôs que escrevessem uma carta coletiva e escreveu um roteiro para a 

escrita da carta no quadro. Em seguida, discutiram sobre o tipo de assunto que deveria estar 

na carta e a forma como iriam começar a carta. Percebemos que essa carta não tinha um 

motivo real para ser escrita; a professora apenas queria ensinar como se fazia uma carta e 

propõe uma escrita coletiva e só depois elabora um motivo. Durante a produção, ela explorou 

a pontuação, a gramática, a coesão e a coerência, conforme trecho apresentado. 

 

Prof.ª: Qual a primeira coisa que tem que ter na carta? 
Aluno 1: A cidade... 
Prof.ª: A cidade onde estou, né? E a data (escreve) Depois... vem o quê? 
Alunos: Endereço... 
Prof.ª: Endereço é no envelope, né? 
Alunos: O nome... 
Prof.ª: Esqueceram tudo, foi? 
Alunos: O nome da pessoa... 
Prof.ª: E é? Esqueceram tudo... 
Aluno 2: Não... A pessoa que está escrevendo vai mandar pra outra.. 
Prof.ª: Então o que é? Saudação... “Querida Maria”... 
Aluno 2: “Querida mãe”... 
Prof.ª: Se eu colocar aqui “Querida marido”... tá certo? (os alunos dizem que não) Depois da 
saudação vem o quê? 
Aluno 1: O assunto da carta.. 
Prof.ª: E depois do assunto? 
Aluno 2: No final, a despedida. 
Prof.ª: A despedida? Se a despedida tá no final, vai tá com o nome de quem? 
Aluno 2: Da pessoa que escreveu a carta.  
Prof.ª: Isso aqui é no papel... e no envelope? Na frente é o quê? 
Aluno 3: Endereço... 
Prof.ª: Endereço de quem? 
Aluno 2: Da pessoa. 
Prof.ª: De quem tá escrevendo ou de quem vai receber? 
Aluno 3: De quem vai receber... 
Prof.ª: Na frente é de quem vai receber... 
Aluno 2: É o remetente, né? 
Prof.ª: Não... é na frente... isso aí é atrás... E na parte de trás? 
Aluno 2: Quem manda... 

Prof.ª: Vamos fazer uma pequena cartinha aqui ... vamos escrever pra quem? 
Aluno 3: Pra o prefeito.. 
Prof.ª: Mas o prefeito está tão longe... vamos escrever pra alguém mais perto... 
Aluna 2: Pra Vânia... (surge uma discussão entre os nomes de Vânia e Marta, ela fez uma 
votação para decidirem. Ganhou Vânia). 
Prof.ª: Como é que a gente pode colocar a saudação da carta para Vânia? 
Aluna 2: Querida Vânia... 
Aluno 2: Querida Vânia... você é nossa querida diretora... 
Prof.ª: Mas já vamos começar a carta... Vamos primeiro escolher que tipo de assunto nós 
vamos escrever para ela... 
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Essa mesma situação de produção de texto sem finalidade real foi percebida quando, 

em um outro momento, após trabalhar a leitura de uma carta para Papai Noel no livro de 

língua portuguesa,14 solicitou que escrevessem, na tarefa de casa, uma carta para Papai Noel, 

inspirados na carta de Fernando, do livro didático. Sugeriu que eles pedissem algo que não se 

compra. Após conversarem sobre o que poderiam pedir, ela colocou no quadro a tarefa de 

casa com questões referentes ao planejamento da carta e orientações quanto à revisão e à 

reescrita do texto.  

                                                
14 Livro: LER: Leitura, Escrita e Reflexão – Nova Proposta, Márcia Leite e Cristina Bassi, 2ª série, São Paulo: 

FTD, 2005. pág 42 e 43. 

Aluno 2: A senhora é uma boa diretora... 
Prof.ª:  Eu tô perguntando o assunto... sobre o que a gente pode falar com ela?(silencio) vamos 
lá minha gente... 
Aluno 4: Amizade... 
Prof.ª: E aí..amizade... e o que mais? 
Aluno 2: Carinho... 
Prof.ª: Amizade, carinho... mas vamos deixar esses sentimentos para lá... Que outros assuntos 
a gente pode falar?(silêncio) a gente pode falar com ela sobre a escola? 
Aluno s: pode... 
Prof.ª: Seria um assunto que tanto ela conhece quanto vocês conhecem, né? Então, para 
começar... vamos ver... colocar... eu posso começar uma carta dizendo o quê? 
Aluno 3: “Querida Vânia”.... 
Prof.ª: Mas a gente já não deu a saudação aqui... “Querida Vânia”... E para começar a gente 
geralmente pergunta como a pessoa está... 
Aluno 2: Então coloca isso...  
Prof.ª: Vamos ver... “Vânia, como você está?” É isso? 
Alunos: É... 
Prof.ª: Isso é o quê? Essa frase é o quê? 
Alunos: Uma pergunta.. 
Prof.ª: E uma pergunta tem que ter o quê? (respondem) interrogação...e vocês acham que ela 
vai está como? 
Alunos: Bem.. 
Prof.ª: então, vamos colocar...espero que ... 
Aluno 2: “Que esteja bem”.. 
Prof.ª: “Que esteja bem”...e vocês, como é que vocês estão? 
Alunos: Bem.. 
Prof.ª: Então..”nós”.... quando a gente tá fazendo coletivo tem que colocar nós...então nós 
quem? 
Alunos: “Os alunos”. 
Prof.ª: “Nós do 3º ano”.... e aí? E agora... (releu do começo ate 3º ano). “Estamos bem”... 
pronto... é o começo da carta. E ai, como a gente vai continuar a carta?  

Tarefa de casa 
Escreva uma carta para Papai Noel pedindo a ele algo que não se compra para alguém que está 
precisando muito. Não esqueça da data, da saudação e da despedida da carta. 
Responda: 

� qual foi a data em que você escreveu a carta? 
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As atividades de apropriação propostas eram impressas e tinham o objetivo de 

trabalhar questões sobre as dificuldades ortográficas, devendo ser feitas em casa como 

complemento da tarefa de casa do dia e recolhidas no dia seguinte. Essas atividades 

consistiam em atividades de autoditado e posterior formação de frases, caça-palavras, escrita 

de palavras, a partir de imagens e posterior separação de sílabas e cruzadinhas, entre outras. 

Em relação à norma ortográfica, a professora orientava os alunos para que lessem as palavras, 

ao escrever, para descobrir o erro. Não presenciamos momentos de reflexão sobre as 

regularidades e irregularidades, buscando a construção de regras pelos alunos; os erros eram 

apenas corrigidos pelos alunos ou pela professora durante as atividades. 

 
 

 

 

 

 

 

Percebemos haver uma forte convicção na professora de que todos os alunos do 3º ano 

do 1º ciclo já deveriam estar alfabetizados e uma grande dificuldade em realizar atividades 

diferenciadas quando esses alunos estavam juntos, no 2º momento da aula, tanto para um 

grupo (alunos já alfabetizados), como para o outro (alunos em processo de alfabetização). 

 

 

 

 

 

 

 

� você acha que sua letra foi legível (dá pra ler) ou quem vai ler terá alguma dificuldade 
em entender a letra? 

� Papai Noel vai entender o assunto da sua carta, você explicou direitinho todo seu 
pedido? 

� o envelope foi preenchido corretamente ou faltou alguma coisa? 
Endereço de Papai Noel 
Nome: Papai Noel da Silva 
End: Rua do coração bondoso, s/nº - Pólo Norte / Cep: 00001-000 

Aluno 1: Tia, como é jogou? 
Prof.ª: Como é? “JOGOU”! 
Aluno 1: Como é? Como É? 
Prof.ª: Como é JO? 
Aluno 1: G,O 
Prof.ª: GOGOU? 
Aluno 1: Não... é JO... mas é com G... 
Prof.ª: Não... é com J. “JOGOU”! 

[...] muitas coisas que eu fiz com as turmas anteriores eu não consegui fazer com essa. [...] 
assim, cada projeto que a gente fazia, eu construía um livrinho com eles, nas outras turmas. 
Já nessa não podia. Com essa, foi construído, mas era assim: tiras com imagens, textos 
pequenos, construía muito coletivo. As receitas eram textos coletivos porque eles não 
conseguiam pesquisar em casa e trazer para cá para a gente trabalhar porque eles não 
conseguiam ler o que estava escrito na receita. Então, já ficava mais difícil. Então, tudo foi 
construído aqui. Eu trazia a receita e a gente via e começava construir no quadro... o que é 
que a receita tinha, aí foi mais realmente tudo coletivo. Eu achei que quem já tinha isso 
construído perdeu muito. Porque eu não podia avançar, o restante ia ficar muito para trás.                            
(Professora do 3º ano) 
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Nos momentos em que toda a turma estava junta, não presenciamos situações de 

intervenção quanto ao processo de alfabetização propriamente dito, dos alunos em fase inicial 

de apropriação, devendo esse momento ficar reservado para quando esses alunos estivessem 

na outra turma de 3º ano. Assim, na tentativa de atender a esses alunos com dificuldades, ela 

desenvolveu a maioria das atividades coletivamente. Uma dessas atividades pôde ser 

constatada pelo relato do 4º dia, observado quando ela propôs a produção coletiva de uma 

paródia da música “Madeira do Rosarinho”, de autoria de Capiba. Após solicitar que os 

alunos lessem e cantassem a letra da música, ela começou a produção coletiva. Na análise da 

produção coletiva de textos nessa turma, percebemos uma forte tendência da professora em 

ser não só a escriba mas a autora de grande parte dessa produção, conforme podemos ver no 

trecho abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, ela foi reescrevendo a música, só parando em palavras-chave. Quando eles não 

sabiam, ela dava a sugestão e criava a rima. Observamos que ela trabalhou coletivamente na 

produção da paródia, seguida de cópia do texto e pesquisa de palavras no dicionário. Ela 

sempre solicitava a pesquisa de palavras-chave do texto e posterior leitura dos alunos dessas 

palavras, na maior parte das produções coletivas. O trabalho com a reflexão fonológica, 

ligado à produção de rimas foi observado apenas nessa produção da paródia, pois, segundo a 

professora, ela trabalhava a análise fonológica em meio ao letramento da turma. 

 

 

Prof.ª: Vocês sabem o que é paródia?... é quando a gente pega a letra de algo e muda para 
ficar parecido com a música... e aí... digam a música vencedora... 
Os alunos cantam... 
Prof.ª: Então este foi o frevo que todo mundo cantou. Essa é a música que aprendemos e 
agora vamos fazer uma paródia  da música (escreveu no quadro). Vamos começar mudando 
pelo título... em vez de Madeira do Rosarinho a gente podia botar o quê? 
Alunos: Escolinha... 
Prof.ª: Não... Vamos colocar “Escola do Mauricinho”... Vejam só, nós vamos mudar a letra, 
mas o ritmo tem de ser o mesmo.. Aqui se repete... “Escola do Mauricinho” (sorriem)... 
“Vem à cidade”... é só continuar (escreve)... “sua fama mostrar”..o que a escola pode 
mostrar? Olha só... prestem a atenção... nós temos que continuar na mesma melodia... 
“Escola do Mauricinho vem à cidade”... em vez de sua fama mostrar, “seu progresso 
mostrar” ... lembra como nós vimos que a escola mudou... Então, a gente pode mostrar o 
nosso progresso, não pode? “Seu progresso mostrar”... vamos deixar isso aqui... “e traz com 
seu pessoal”... no lugar de estandarte... a gente pode mostrar o quê? 

Só a nível de letramento mais... porque é mais um trabalho pra alfabetização. Mas trabalhei 
muito com poemas, poesias e a gente refletia as características deles, mas não era específico 
como se eu fosse alfabetizar. Trabalhei muito a nível do letramento.  (Professora do 3º ano) 
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No 3º dia observado, ela explorou a ordem alfabética, a partir de um texto 

anteriormente lido. Após trabalhar com os alunos a leitura da biografia “Compositores e 

grandes autores”, que estava na agenda da escola, e fazer uma carta de agradecimento em 

memória a Capiba, ela passou uma atividade de casa, explorando a ordem alfabética, a partir 

do nome dos compositores que apareciam no texto. Nesse momento, ela avisou que eles iriam 

escolher, entre aqueles nomes de músicas dos compositores, qual seria a escolhida para ser 

cantada por eles na festa; conseqüentemente, eles precisariam ordenar os nomes para a 

votação do outro dia.  

 

  

Após copiarem a atividade de casa, a professora explicou que eles deveriam procurar 

os nomes de compositores que aparecessem e colocá-los em ordem alfabética, no 1º quesito. 

Ela foi ao quadro, escreveu o nome de todos os Antônios que apareciam e explicou a 

atividade. 

 

Nesse relato, percebemos que a professora propõe a atividade e a termina resolvendo 

pelos alunos. Essa atuação dela já fora comentada durante a produção coletiva de textos e, 

Tarefa de casa 

1. Usando sua agenda no mês de setembro, leia os nomes dos compositores e 
intérpretes e organize todos em ordem alfabética.  

2. Pesquise com seus pais e amigos nomes de músicas de frevo. 
 Pesquise a letra da música Madeira do Rosarinho. 

Compositor: Capiba      Intérprete: Alceu Valença 

Prof.ª: Vejam... qual é a ordem alfabética? (os alunos repetem o alfabeto). Então vocês vão 
procurar o quê?... nomes que comecem com A... Adriana... vocês vão ler os nomes do 
compositores... se não tiver A, você procura com B, se não tiver, procura com C... e assim vai. 
Aluno 1: Tia, aqui tem dois Antônios.. 
Prof.ª: Então, você vai procurar o segundo nome... por exemplo, se for “Antônio Maria” e 
“Antônio Alves”... (escreve no quadro) quem vem primeiro? 
Alunos: Antônio Maria 
Aluno 2: Antônio Alves.. 
Prof.ª: Antônio Alves... Antônio e Antônio não é igual? Aí eu vou olhar o segundo nome...  
primeiro não é Alves antes de Maria? Então, primeiro vem Alves e depois Maria, porque A vem 
antes de M. 
Aluno 3: Tia, tem outro... “Sapateiro”... 
Prof.ª:Veja...(escreve) tem “Antonio Alves”, “Antonio Maria” e “Antonio Sapateiro” (muitos 
risos). Vamos parar? Quem vem primeiro? (muitos gritos). Vejam... Vocês têm que olhar o 
segundo nome e ver quem vem antes... se é A, B, C e assim por diante... Depois, vocês olham a 
segundo letra se tiverem dois que começam com A, por exemplo. Assim, se viesse... “Maria 
José” e “Maria Joaquina” (escreve)... Então... Joaquina vinha primeiro porque o J é igual ao J, o 
O é igual ao O, mas o A vem antes do S... Entenderam?? (ela ficou apontando cada letra).  
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mais uma vez, ela não permitiu que os alunos fossem autônomos, construindo e reconstruindo 

seu próprio discurso, mas tomou o discurso dela como sendo a fala dos alunos. Assim, 

percebemos que a professora, apesar de buscar trabalhar em uma perspectiva de letramento, 

tinha dificuldades de viabilizar a inserção da criança nas práticas socialmente reais e 

contextualizadas de leitura e escrita (SOARES, 2003a). 

Além disso,, no 2º momento da aula, os alunos que não estavam alfabetizados 

participavam apenas como ouvintes e copistas, sem necessariamente serem autores de seu 

próprio discurso, por ela não desenvolver um trabalho voltado para a heterogeneidade da 

turma durante essas as atividades. Essa dificuldade de lidar com a heterogeneidade da turma, 

já tinha sido apontada por Sacristán e Gómez (1998). No entanto, Ferreira e Leal (2006) 

afirmaram ser necessário garantir, durante os anos iniciais do Ensino Fundamental, tanto a 

progressão quanto a aprendizagem dos alunos por meio de práticas de ensino mais 

direcionadas.  

 

3.3 Comparação da prática de alfabetização e letramento das professoras do 1º ciclo 

 

Comparamos as práticas das professoras, a fim de verificarmos se houve 

aprofundamento nas práticas de alfabetização e letramento a cada ano do 1º ciclo. Para melhor 

apresentação dos resultados, organizamo-los em duas partes: fizemos a análise da progressão 

das práticas de alfabetização e letramento no 1º ciclo e, em seguida, identificamos alguns 

elementos em comum nas práticas dessas professoras. 

 

3.3.1 Análise da progressão das práticas de alfabetização e letramento no 1º ciclo 

 

Na análise da progressão das práticas de alfabetização e letramento, durante os oito 

dias observados, inicialmente categorizamos as práticas de ensino e atividades desenvolvidas 

por cada professora pelo tipo de comando dado, com base nas categorias elaboradas por 

Morais e Albuquerque (2005b) e Morais, Albuquerque e Ferreira (2004) envolvendo a leitura, 

a análise lingüística, a produção de texto e outras atividades (ANEXO C – 2).  Em seguida, 

comparamos a quantidade de atividades desenvolvidas, em cada dia, para analisar a 

progressão no ensino da leitura e da escrita. A comparação entre as práticas de alfabetização e 

letramento durante os três anos do 1º ciclo pode ser observada na tabela nº 17. 
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Tabela nº 17 – Comparação das atividades de alfabetização e letramento no 1º ciclo (%) 

 

 

A análise da tabela indicou que, em relação às atividades de leitura, a turma de 1º ano 

apresentou o maior percentual (58,3%) na leitura do planejamento, apesar de o planejamento 

também ter sido lido na turma de 2º ano; já a professora do 3º ano não elaborou o 

planejamento coletivamente. Em relação à leitura da chamada, por um lado, não 

presenciamos, na turma de 2º ano, o momento da chamada, a professora apenas conferia quem 

vinha e anotava na caderneta; por outro lado, a professora da turma de 3º ano realizou quase 

diariamente a leitura da chamada, apresentando o maior percentual (83,3%). Observamos, 

ainda, que, em todas as turmas, as professoras liam os enunciados das atividades para os 

alunos.  

Finalmente, a análise dos resultados apontou que, por um lado, todas as turmas 

realizaram atividades de leitura com diversos gêneros; por outro lado, a turma de 3° ano 

apresentou o maior número de textos lidos, seguida da turma de 2º ano e, posteriormente, da 

turma de 1º ano. Portanto, em geral, observamos uma progressão em relação à quantidade de 

atividades de leitura desenvolvidas entre as turmas do 1º ciclo. 

Atividades  1º ano 2º ano 3º ano  Total 
Leitura Qt. % Qt. % Qt. % Qt. % 

Leitura do planejamento 7 58,3 5 41,7 0 0,0 12 100,0 
Leitura da chamada 1 16,7 - 0,0 5 83,3 6 100,0 

Leitura dos enunciados das 
atividades 

8 33,3 8 33,3 8 33,4 24 100,0 

Leitura de diversos gêneros 13 18,9 22 31,9 33 49,2 68 100,0 
Análise lingüística 1º ano 2º ano 3º ano  Total  

Reflexão escrita/oral de 
apropriação do  Sistema de 

Escrita Alfabética 

54 81,9 5 7,6 7 10,5 66 100,0 

Reflexão fonológica 6 50,0 4 33,3 2 16,7 12 100,0 
Reflexão ortográfica 2 13,4 7 46,6 6 40,0 15 100,0 

Reflexão sobre acentuação 0 0,0 1 100,0 0 0,0  100,0 
Produção de texto 1º ano 2º ano 3º ano Total 
Produção de texto 5 20,0 9 36,0 11 44,0 25 100,0 

Reflexão sobre gramática 0 0,0 0 0,0 2 100,0 2 100,0 
Reflexão sobre pontuação 0 0,0 6 60,0 4 40,0 10 100,0 

Outras atividades  1º ano 2º ano 3º ano  Total 
Atividade com LD  1 12,5 4 50,0 3 37,5 8 100,0 

Jogos recreativos /didáticos 6 85,7 1 14,3 0 0,0 7 100,0 
Atividade de cópia 7 31,8 6 27,3 9 40,9 22 100,0 
Atividade de ditado 2 63,3 1 36,7 0 0.0 3 100,0 

Atividade casa 3 23,1 5 38,45 5 38,45 13 100,0 
Correção/ ativ. de casa 3 25,0 6 50,0 3 25,0 12 100,0 
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Em relação às atividades de reflexão escrita/oral sobre a apropriação do Sistema de 

Escrita Alfabética , o 1º ano apresentou o maior percentual de atividades (81,9%), enquanto as 

turmas de 2º e 3º ano apresentaram, respectivamente, 7,6% e 10,5% dessas atividades. Em 

segundo lugar, observamos que a turma de 3º ano apresentou um percentual maior do que a 

turma de 2º ano, provavelmente por ainda ter alunos em fase inicial de alfabetização.  

Ainda no eixo de atividades de análise lingüística, percebemos que, em todas as 

turmas, eram feitas atividades de análise fonológica, sendo mais intensivas na turma de 1º ano 

(50%), decrescendo nos outros anos. Da mesma forma, identificamos momentos de reflexão 

sobre a norma ortográfica em todas as turmas, vindo a quantidade de atividades a aumentar ao 

longo dos anos do 1º ciclo. No 3º ano, essas atividades se concentravam na forma impressa, 

em detrimento da reflexão coletiva sobre a norma ortográfica na sala. Em relação às 

atividades de acentuação, apenas foi observado no 2º ano esse tipo de reflexão. Assim, em 

geral, observamos que ocorreu uma progressão nas quantidades de atividades relacionadas à 

análise lingüística entre o 1º e o 2º ano. Já entre o 2º e o 3º ano, observamos uma progressão 

apenas nas atividades relacionadas à reflexão fonológica, sendo mais intensivas no 2º ano.  

Em relação às atividades de produção de textos, percebemos, pela análise da prática 

das professoras, que, em todas as turmas, havia atividades regulares de produção textual, 

apesar de a maioria dessas  atividades serem coletivas, com exceção das turmas do 2º ano e do 

3º ano. A análise da tabela nos indicou que ocorreu uma progressão entre as quantidades das 

atividades de produção textual desenvolvidas em cada turma, tendo o 3º ano obtido o maior 

percentual (44%). Ainda no eixo de produção textual, eram desenvolvidas atividades de 

reflexão sobre a pontuação e a gramática. Em relação à pontuação, foi observada maior 

freqüência na turma de 2º ano, seguida da turma de 3º ano. Além disso, apenas na turma de 3º 

ano foram observadas atividades de reflexão gramatical. 

Outras atividades foram desenvolvidas nessas turmas, relacionadas à leitura e à escrita, 

entre elas: cópia, jogos didáticos, correção da tarefa de casa, atividades de casa e atividades 

no livro didático. A atividade de cópia de textos e de tarefas de casa foi comum em todas as 

turmas. Além disso, atendendo à especificidade das crianças de seis anos, a turma de 1º ano 

apresentou muitas atividades lúdicas, por meio de jogos (85,7%). Verificamos, também, 

atividades com jogos na turma de 2º ano, exceto na turma do 3º ano. 

Pela análise da tabela, percebemos que a turma de 2º ano realizou o maior número de 

atividades com o livro didático (50%), no entanto essas atividades eram encaminhadas para 

casa. Nas outras turmas, encontramos, respectivamente, o percentual de 12,5% das atividades 

para o 1º ano e de 37,5% para o 3º, sendo essas atividades realizadas em sala. Em geral, todas 
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as turmas utilizaram pouco o livro didático, provavelmente porque priorizavam textos e 

atividades mais focadas no projeto didático (2º e 3º anos) ou achavam o livro adotado um 

tanto complexo para se usar constantemente (1º ano). Além disso, observamos que, em todas 

as turmas, as professoras solicitaram a tarefa de casa, tendo o 2º e o 3º ano apresentado o 

maior percentual. Apesar de em todas as turmas presenciarmos a correção da tarefa de casa, 

no 2º ano encontramos o maior percentual dessa atividade (50%).  

Portanto, na comparação das práticas de alfabetização e letramento, concluímos que as 

professoras enfatizavam os eixos de leitura, produção textual e apropriação do Sistema de 

Escrita Alfabética durante suas aulas, graduando-os de acordo com as turmas. O que foi 

observado está de acordo com o que afirmaram Ferreira e Leal (2006), que enfatizaram ser 

necessário garantir a progressão das aprendizagens dos alunos nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, por meio da progressão no ensino da apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética, da leitura e da produção textual. Dessa forma, pudemos observar uma progressão 

em cada turma do 1º ciclo em relação às atividades desenvolvidas, pois o 1º ano apresentou 

maior número de atividades de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética e menos 

atividades de produção textual e leitura em relação aos demais anos do 1º ciclo.  

 

3.3.2 Elementos da prática de alfabetização e letramento das professoras no 1º ciclo 

 

Apesar da limitação do presente estudo, a comparação das práticas e a análise das 

entrevistas possibilitaram identificarmos alguns elementos estruturadores da prática dessas 

professoras no 1º ciclo, levando-as a alfabetizar os alunos já no 1º ano e promover a 

consolidação e o aprofundamento da alfabetização nos outros anos do ciclo. Entre eles, 

apontamos uma prática diferenciada, o trabalho diversificado e a elaboração coletiva de metas 

para cada ano.  

 

3.3.2.1 Práticas diferenciadas de alfabetização e letramento no 1º ciclo 

  

Inicialmente, a comparação da prática das professoras apontou que, na sua maioria, 

elas desenvolviam uma prática de ensino que possibilitava aos alunos a participação em vários 

momentos de letramentos (KLEIMAN, 2002). A fala da professora do 2º ano explicita como 

se deu a construção de sua prática. 
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Assim, sua prática foi fruto de uma reconstrução, pois ela estava se apropriando dos 

pressupostos teóricos de alfabetização e letramento e redimensionando a sua prática, mesmo 

em meio a misturas de modelos. Essa mistura de modelos teóricos também foi observada na 

prática das outras professoras. Nesse sentido, concordamos com Chartier (2007), o qual 

afirmou que as professoras reconstruiriam as suas práticas de forma ativa, a partir do que 

tinha mais coerência pragmática, mesmo que houvesse incoerências teóricas entre os modelos 

adotados.  

Além disso, cada professora realizava a sondagem da sua turma no começo do ano e, 

posteriormente, acompanhava as aprendizagens dos aprendizes no decorrer do ano, 

viabilizando a identificação das dificuldades dos alunos e os futuros encaminhamentos. 

Somado a isso, havia o compromisso de cada uma das professoras com a aprendizagem dos 

alunos de sua turma, sem esperar que a professora do próximo ano desse conta das lacunas 

das aprendizagens dos seus alunos, expectativa encontrada na pesquisa de Oliveira  (2005). A 

fala das professoras explicitou um pouco desse compromisso. 

 

Eu acho que vem muito da minha experiência... Porque, desde que eu entrei no Estado, eu 
entrei numa turma de alfabetização e eu me tornei a alfabetizadora da escola. Entendeu? 
Então eu passei por todos aqueles processos...Trabalhei os métodos... Trabalhei o método da 
silabação no Programa Alfa, trabalhei o método da palavração, da sentenciação, entendeu? 
Porque eu sempre fui aberta a mudanças, eu gosto de mudar... eu não gosto de ficar naquilo 
ali..[...] cada vez que surgia um método, eu seguia, procurava adaptar um ao outro... via o 
que dava mais certo, terminei com o eclético... então, eu vinha com uma boa dosagem de 
conhecimentos em alfabetização [...] Nessa época, mais ou  menos 1991, já começaram a 
surgir, pelo menos no campo educacional aqui, as idéias de Emilia Ferreiro. Porque já 
existia essa idéia, mas divulgadas, não... Aí eu comecei a ter acesso a essas idéias. [...] Isso 
já vem há muito tempo construindo... [...] como eu sempre gostei de mudanças, fui 
modificando minha prática mais e mais, incorporando outras coisas novas, eliminando a que 
já não me servia... Comecei me apropriando do conhecimento científico, verdadeiramente 
científico, que às vezes eu dizia: Ah, mas eu já fazia isso já! Eu fazia sem saber o que estava 
fazendo... Aí, depois eu fui ver que  aquilo tem uma fundamentação cientifica [...] Assim 
que eu entrei na prefeitura, entrei já com essa prática. Eu fui vendo com minha prática e com 
o que a prefeitura falava... então eu só fiz mais acrescentar... tá entendendo? Eu já entrei 
com essa visão... lógico que foi um leque, se ampliou como um leque, tá entendendo? 
Sempre aparecem algumas coisas diferentes, cada autor, não é?  Tem uma visão, tem uma 
nova visão, apresenta a nova visão pra você refletir, fazer uma reflexão... porque também 
você não vai fazer... “Ah... coisa nova... vou abraçar tudo novo”... E fazendo coisa nova e 
não tendo um retorno... Eu acho que você, para abarcar uma causa, uma prática, você tem 
que saber, estar segura do que você quer, que rumos você quer tomar, a visão correta de 
alfabetização, tem que ver se aquela idéia, aquilo que tão querendo passar para você, se 
condiz com o que você realmente acredita. Porque não adianta você tentar fazer uma coisa, 
se você não tem segurança e não acreditar naquilo que está fazendo.    (Professora do 2º ano)  
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Nesse sentido, o erro do aluno era visto como parte integrante do processo de 

aprendizagem, indicador do seu desenvolvimento e de sua compreensão (FERREIRO, 1987); 

pois, sempre que realizavam uma atividade, a maioria das professoras solicitava que relessem, 

repensassem e vissem onde estava o erro. Dessa forma, eles eram avaliados com base em seu 

próprio desenvolvimento. A fala da professora do 3º ano revelou a angústia de perceber que 

os alunos tinham avançado, porém não estavam com o perfil esperado para o final do 1º ciclo. 

 

 Por um lado, concordando com os resultados da pesquisa de Fernandes (2003), 

afirmamos que a rotatividade e a descontinuidade do corpo docente em anos anteriores na 

escola, entre outros fatores, poderiam ter contribuído para, no perfil inicial dos alunos do 3º 

ano, encontrarmos alunos ainda em fase de alfabetização. No entanto, por outro lado, 

acreditamos que esses alunos foram beneficiados, por estarem em um sistema em ciclos, pois 

não foram retidos no 2º ano e puderam continuar o processo de alfabetização no 3º ano. Dessa 

forma, o ciclo teria, como afirma Arroyo (1999), garantido um continuum de aprendizagens. 

 

3.3.2.2 Trabalho diversificado: respeito à heterogeneidade e compromisso 

 

Em segundo lugar, a análise das práticas das professoras apontou que a maioria delas 

trabalhava com atividades diversificadas, em grupos e/ou por meio de intervenções 

individuais, buscando respeitar a heterogeneidade na sala de aula, mesmo em meio a 

dificuldades. O relato da professora do 1º ano apresentou-nos um pouco a finalidade desse 

trabalho em respeito à heterogeneidade da turma.  

O aluno deveria já chegar no 2º ano com a alfabetização pelos menos encaminhada. Ele não 
deveria chegar sem ter sido ao menos alfabetizado. O 1º ano deveria deixar o aluno apropriado 
do SEA e no segundo, aí sim, vamos consolidar.                                   (Professora do 2º ano ) 

No começo do ano... eu fiz uma sondagem... um levantamento e meu objetivo era que todos 
saíssem alfabéticos, sabendo que um ou outro não sairia, porque você não consegue sempre 
100% em tudo. Mas, como eu não achei dificuldade, era uma turma muito boa... eu investi 
mesmo para que eles evoluíssem muito. Ontem, eu estava falando com outra professora... 
Você fica um pouco triste com alguns que não chegaram (olhos lacrimejando), mas às vezes é 
dele...                                                                                                      (Professora do 1º ano )                                                                      

[...] eles cresceram, mas eles ficaram com perfil de começo de terceiro ano e não de quem 
vai para o 2º ciclo. Eles cresceram para o que chegaram, mas não para o terceiro ano, porque 
eles não chegaram com perfil de final de segundo também.           (Professora do 3º ano) 
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Apoiando-nos nas colocações de Sacristán e Gomes (1998), afirmamos que a maior 

dificuldade das professoras seria o ensino em meio à heterogeneidade das turmas, tratando 

diferentemente cada aluno e promovendo aprendizagens diferenciadas. Apesar de, em todas as 

turmas, presenciarmos essa dificuldade, havia interesse e tentativa de respeitar os alunos, 

tratando-os de forma diferenciada. No entanto, não observamos esse tratamento diferenciado 

na turma do 3º ano. 

 

Entrementes, a análise da prática e da fala da professora do 3º ano apontou que a sua 

maior dificuldade residia na concepção que ela tinha de que todos deveriam avançar juntos, na 

mesma proporção e ritmo. Dessa forma, concordamos com Jacomini (2004), a qual afirmou 

ser necessário que os educadores refletissem sobre as concepções de ensino e de 

aprendizagem que condicionam as suas práticas, dificultando o processo de ensino e 

aprendizagem no ciclo. Contudo, não desprezamos, nas nossas análises, o fato de essa 

professora estar em uma turma de final de ciclo, com alunos ainda em níveis iniciais de 

alfabetização.  

Nesse processo, porém, não caberia unicamente às professoras o trabalho com a 

heterogeneidade, caberia também à gestão escolar viabilizar que esse atendimento 

diferenciado fosse garantido (MAINARDES, 2007a). Apesar das limitações do nosso estudo e 

de não termos investigado o papel da gestão escolar no tratamento da heterogeneidade na sala 

de aula, pudemos perceber que a fala da professora do 2º ano apontou nessa direção.  

 Assim... o trabalho inicial quando você faz com todos no coletivo, com todos é fácil..agora, 
quando você começa a diversificar a dificuldade que você está lançando para aqueles que não 
estão acompanhando..ai você se desespera..e tem que está pensando naquele grupo..né? ai 
digo..não é fácil..Por isso faço atividades diferenciadas. Ai..quando eu vejo que o grupo não 
esta alcançando..ai eu direciono mais.                                                    (Professora do 1º ano) 

[...] foi mais realmente tudo coletivo. E assim... eu achei que quem já tinha o sistema de 
escrita construído perdeu muito. Porque eu não podia avançar, porque o restante ia ficar muito 
para trás. Então, eu tive realmente que retardar o processo, atrasar muitos que já estavam bem, 
mas ... foi pensando na grande maioria... porque aí eu tinha que pensar na maioria. 
                                                                                                                    (Professora do 3º ano)                                                    

Então, a realidade é essa que nós tentamos modificar e que ninguém nunca espere que isso vai 
acabar... a não ser que as salas fossem maiores para o 1º ano. Porque, quando chega no 2º ano, 
vem menino de fora que não sabe ler no 2º ano... Aí... fica difícil! Mas é uma vergonha... com 
tanta formação nessa rede. E a escola tem que procurar estratégia para resolver o problema.                                       
(Professora do 2º ano) 
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Nessa perspectiva, a escola investigada criou táticas (CERTEAU, 1994) para a 

correção do perfil inicial dos alunos que não se tinham apropriado da alfabetização até o 

começo do 3º ano do 1º ciclo, por meio de projetos de apoio. 

 

Pudemos ver que, diferentemente do que fora apontado na pesquisa de Oliveira 

(2005), não havia a expectativa de que a professora do próximo ano desse conta da lacuna na 

alfabetização dos alunos, mas existia a urgência em alfabetizar os alunos, mesmo que isso 

implicasse a mistura das turmas de 3º ano, em um período do dia, já que essas apresentavam 

grande número de alunos ainda em fase de alfabetização. Apoiando-nos nas colocações de 

Mainardes (2007a), afirmamos que esses projetos de apoio poderiam se configurar como uma 

das tentativas dessa escola, em particular, de apoiar os alunos com dificuldades, lidando com 

a heterogeneidade das turmas. 

Contrariamente aos resultados da pesquisa de Franco (2006), o qual apontou que os 

alunos que agregaram mais conhecimentos foram os que estavam em processo de 

alfabetização, ao contrário dos que precisavam apenas consolidar a alfabetização, a análise 

estatística dos resultados de nossa pesquisa indicou que, em todas as turmas, ocorreram 

avanços significativos na aprendizagem da leitura e da escrita de todos os alunos. Esse fato 

poderia estar relacionado à ‘tentativa’ de os professores lidarem com a heterogeneidade das 

turmas e de a escola viabilizar projetos de apoio. No entanto, reafirmamos a necessidade, 

apontada por Mainardes (2007a), de prepararmos os professores para o trabalho com a 

diversidade de aprendizagens e a heterogeneidade das turmas no ciclo.  

 

3.3.2.3 Estabelecimento de metas para cada ano do 1º ciclo 

 

 Um outro desafio apresentado pelas professoras foi o de estabelecer metas para cada 

ano do 1º ciclo; pois a grande dificuldade no ciclo residia em ‘o que ensinar a cada ano’. 

Concordando com os resultados apontados pela pesquisa de Oliveira (2005), as professoras 

[...] nós temos o Projeto Fazer Crescer, que já existe há muito tempo, desde 1984, até hoje, 
porque os resultados foram muito positivos. Se não fosse esse projeto, eu acho que nós 
estaríamos no escuro... porque, quando eu cheguei aqui, o grande problema era o problema de 
alfabetização. Agora, com esse projeto de alfabetização, só sai da parte da manhã para tarde 
sem estarem alfabetizados aqueles que já têm um ano de repetência e os portadores de 
deficiência. O Projeto Fazer Crescer veio sanar o grande problema, que era de alfabetização.    
(Professora do 2º ano) 
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afirmaram que a Proposta Pedagógica da rede municipal de ensino do Recife não trazia os 

conteúdos e as metas a serem construídos a cada ano do 1º ciclo. 

 

 Apesar disso, no começo do ano, a Proposta Curricular da rede municipal de ensino do 

Recife foi discutida e, coletivamente, as professoras elaboraram os descritores dos conteúdos 

e competências a serem trabalhados no 1º ciclo. Assim, a escola pesquisada estabeleceu 

metas, objetivos e conteúdos para cada ano do ciclo no Conselho de Ciclos, tomando as 

decisões coletivamente. 

 

   

  

 Dessa forma, percebemos que foi delimitado oralmente o que cada professora iria 

aprofundar quanto à apropriação dos conteúdos de leitura e escrita pelos alunos, sem, no 

entanto, estar definido por meio de documentos ou registros. As professoras afirmaram ser 

importante essa delimitação, para que elas tivessem ‘um caminho as seguir’, expressando o 

que propunha Soares (2003a).  Neste ponto da discussão, observamos um dilema: por um 

lado, o ciclo possibilitaria uma estrutura mais flexível em respeito à aprendizagem do aluno e, 

por outro lado, os professores deveriam se conscientizar das progressões e sucessões 

necessárias para que o processo de ensino e aprendizagem não se perdesse (MAINARDES, 

2007a). 

 Concordamos com Mainardes (2007a), o qual afirma, apoiado em Bernstein (1990), 

que a ampliação do tempo de aprendizagem, proposta pelo ciclo, promoveria um 

afrouxamento das regras de seqüenciamento e compassamento dos conteúdos do 1º ciclo; no 

entanto, afirmamos que foi essencial, na escola pesquisada, que esses conteúdos e 

competências fossem definidos, organizados e seqüenciados pelas professoras, a cada ano do 

1º ciclo, mesmo que não registrados. A fala da professora do 2º ano ilustra essa necessidade.  

Eles (conteúdos) são as competências da prefeitura, mas que devem ser mais elaboradas... 
porque a gente é que tem que dizer o que vai trabalhar... aí, quem não quer, não faz nada... 
como eu vejo por aí.                                                                                (Professora do 3º ano)               

Veja, em relação ao 1º ciclo... as competências elencadas são as que estão nos descritores... 
mas elas também vão servir para o 2º ciclo, logicamente, de uma forma mais aprofundada. 
Agora, com relação ao 1º ciclo, essas competências abordam a apropriação do sistema e estão 
todas voltadas para a apropriação do sistema.                                           (Professora do 2º ano) 

Esses conteúdos foram elaborados no começo do ano coletivamente, eles não foram divididos 
por ano, mas... assim... mas cada um sabe o que deve trabalhar.               (Professora do 3º ano) 
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Assim, além de garantir aprendizagens a cada ano do ciclo (MAINARDES, 2007a), 

observamos ser necessário selecionar, conscientemente, também o que ensinar a cada ano do 

ciclo (LEAL, 2003), viabilizando a aprendizagem do aluno. Baseando-nos nisso, percebemos 

que havia uma preocupação em não passar automaticamente os alunos de um ano ao outro, 

principalmente ao final do 1º ciclo. Além disso, nas entrevistas, as professoras destacaram que 

a escola organizou-se internamente para que as metas fossem cumpridas, ao final do 1º ciclo, 

por meio do Projeto Fazer Crescer, que tinha a função de corrigir o perfil inicial das turmas de 

3º ano em defasagem. O Projeto Fazer Crescer visou a promover a apropriação da 

alfabetização desses alunos.  

 

Dessa forma, foi consenso que a meta específica do 1º ano seria a apropriação do 

Sistema de Escrita Alfabética, e a dos outros anos do 1º ciclo, a consolidação e o 

aprofundamento dessa alfabetização. No caso de ocorrerem situações de os alunos chegarem 

sem estarem alfabetizados aos outros anos, as professoras sabiam que deveriam alfabetizá-los, 

pois a meta principal do 1º ciclo era essa. Podemos ver algumas dessas considerações nas 

falas de todas as professoras entrevistadas. 

 

 

Na escola, a meta é a mesma para os 3 anos do 1º ciclo porque ela só vai aprofundando. Por 
exemplo, na minha sala a meta é a mesma do 1º ano, mas eu me aprofundo... eu não estou 
mais voltada para o SEA, mas para pontuação, leitura, produção, ortografia, organização de 
idéias, coesão e coerência. O trabalho de base deve ser feito no 2º ano, pra que esses alunos 
sigam para o 3º ano já consolidados e para que o pessoal do 3º ano faça um trabalho 
aprofundado de leitura e produção de texto, ortografia e trabalhar os conteúdos dos outros 
componentes curriculares.                                                                     (professora do 2º ano) 

A gente faz a sondagem durante um mês, eu e a professora do outro 3º ano. Aí, lá pro final de 
março, ela fica com aqueles que precisam fazer a construção do sistema e eu fico com o 
desenvolvimento.                                                                                     (Professora do 3º ano) 

Veja, fomos nós que fizemos, no começo do ano, esse material (referindo-se aos descritores 
dos conteúdos do 1º ciclo). Veja... essas competências vêm nos diários da PCR, a primeira 
competência é essa: “usar o Sistema de Escrita Alfabética”, porque no 1º ano... tem que 
começar por aí... então o foco foi nessa. A partir daí, vem a leitura, a produção associada a 
isso... mas o foco é isto. Eles têm que se apropriar no primeiro ano... eu creio que a 
apropriação tem que ser logo aí... as escolas acham que não, né? Dizem: tem três anos... mas 
eu acho que, no primeiro ano, tem que ser apropriação, porque nos outros anos tem que 
consolidar. Então, assim, meu foco no primeiro ano é apropriação e aí vou dosando com as 
outras.                                                                                                      (Professora do 1º ano) 
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Essas falas apontaram para o fato de que as professoras sabiam o que deveriam 

construir a cada ano do 1º ciclo, enfatizando conteúdos diferenciados a cada ano. Esses 

resultados foram contrários aos obtidos pela pesquisa de Oliveira (2005), a qual revelou, em 

seus estudos, que as professoras tinham dificuldades em explicitar as formas de ensino e 

conhecimentos a serem apropriadas pelos alunos a cada ano do 1º ciclo.  

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, o estabelecimento de metas nessa escola específica era, também, fruto de um 

entendimento da alfabetização e do letramento como um compromisso social com o aluno, 

sendo um direito seu (SANTIAGO, 2006) e que deveria ser conquistado em tempo oportuno 

(MORAIS, 2007). Dessa forma, a professora do 2º ano fez um desabafo que ilustrou essa 

preocupação coletiva em cumprir com a função social da escola, que seria garantir a 

aprendizagem dos alunos (FERNANDES, 2003; LEAL e FERREIRA, 2006). 

 

 

 

 

Concluindo, percebemos que as práticas das professoras viabilizaram a aprendizagem 

dos alunos e garantiram que a maioria estivesse, ao final do 1º ano, alfabetizadas e, ao final do 

1º ciclo, em crescente processo de apropriação da leitura e da escrita.   

Eu sempre disse isso... o primeiro ano do 1º ciclo... é ALFABETIZAÇÃO! É alfabetização 
porque tem gente que diz... “não, é uma preparação para a alfabetização... o menino saindo 
silábico ou silábico-alfabético já é o suficiente”... pode até ser para outras realidades, 
cabeças... pra mim, não é, não! O menino deve concluir o 1º ano já se apropriando do 
sistema!                                                                                                   (Professora do 2º ano) 

O 1º ano deve alfabetizar, o 2º deve consolidar e o 3º aprofundar.        (Professora do 3º ano) 

Na escola, a meta é a mesma para os 3 anos do 1º ciclo, porque ela só vai aprofundando. Por 
exemplo, na minha sala, a meta é a mesma, mas eu me aprofundo... eu não estou mais 
voltada para o SEA... mas para pontuação, leitura, produção, ortografia, organização de 
idéias, coesão e coerência.  O trabalho de base deve ser feito no 2º ano, pra que esses alunos 
sigam para o 3º ano já consolidados e para que o pessoal do 3º ano faça um trabalho 
aprofundado de leitura e produção de texto, ortografia e trabalhar os conteúdos dos outros 
componentes curriculares.                                                                    (Professora do 2º ano)      

O aluno deveria já chegar com a alfabetização pelos menos encaminhada. Ele não deveria 
chegar sem ter sido ao menos alfabetizado. O 1º ano deveria deixar o aluno apropriado do 
Sistema de Escrita Alfabéica e no segundo, ai sim..vamos consolidar. (Professora do 2º ano)                                                                        



 

 

 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 
 

Uma das tarefas políticas que devemos assumir 
é viabilizar os sonhos que parecem impossíveis. 

Em outras palavras, é diminuir a distância 
 entre o sonho e sua materialização. 

(FREIRE, 1991, p.126) 
 

 

Assumimos a nossa postura política enquanto educadora e pesquisadora na área de 

alfabetização, repensando a prática de ensino da leitura e da escrita e discutindo, de certa 

forma, a possibilidade de o ensino da leitura e da escrita, nos sistemas organizados em ciclos, 

ocorrer em um espaço diferenciado de busca de soluções para a efetivação das aprendizagens, 

diminuindo a distância entre o sonho de a escola ‘não fabricar o fracasso escolar’ e a sua 

materialização. Portanto, esta pesquisa buscou analisar as práticas de alfabetização e 

letramento no 1º ciclo do Ensino Fundamental e suas relações com as aprendizagens dos 

alunos.  

Destacamos, desde já, que não pretendemos fazer generalizações, por nossa pesquisa 

constituir-se de um estudo de caso. Entretanto, mesmo considerando os limites de nossa 

pesquisa, explicitaremos a seguir algumas considerações que fomos traçando, ao longo dos 

capítulos, em relação às evidências obtidas quanto às aprendizagens dos alunos e às práticas 

de alfabetização e letramento das professoras, à luz da literatura revisada e das pesquisas 

sobre a prática de professores na escola em ciclos. 

Em relação às aprendizagens, a análise dos resultados apontou que a maioria dos 

alunos do 1º ano estavam alfabetizados no final do ano letivo, bem como cerca de 86% dos 

alunos, ao final do 1º ciclo, já se tinham apropriado da escrita alfabética, exceto as crianças 

com deficiência mental. Julgamos importantes esses resultados, já que, por um lado, eles 

contrariam os dados oficiais, que vêm apresentando baixos índices de apropriação da escrita 

alfabética ao final da 1ª série, que corresponde ao 2º ano do 1º ciclo (BRASIL, 2001, 2003), e 

ao final do 2º ciclo, que corresponde à 4ª série (ANRESC, 2005); por outro lado, tal como 
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propõem alguns autores (MORAIS, 2007; FERREIRA e LEAL, 2006), os resultados 

apontam, nessa escola em particular, que seria possível alfabetizar os alunos já no 1º ano, 

deixando os outros anos para a consolidação e o aprofundamento da leitura e da escrita.  

Ainda em relação à aprendizagem dos alunos, nossos dados indicaram que, em todas 

as turmas, eles apresentaram um crescimento significativo durante o ano letivo, em relação 

aos eixos pesquisados. Esses resultados mostram um dado novo, se comparado com a 

pesquisa de Franco (2006), realizada com alunos do 2º ano do 1º ciclo, cujos resultados 

apontavam que os mais avançados da turma não tinham evoluído muito em relação aos alunos 

mais atrasados. Além disso, ao compararmos o desempenho das três turmas, verificamos que 

ocorreu uma progressão das aprendizagens dos alunos entre os três anos do 1º ciclo, embora 

os alunos do 2º ano tenham concluído o ano letivo no mesmo nível ou em nível mais 

elaborado, quando comparados com os do 3º ano.   

Em uma mesma perspectiva de os estudos de Fernandes (2003), nossa hipótese é que, 

entre outros fatores, a grande rotatividade e a descontinuidade do corpo docente, no ano de 

2006, poderiam ter sido um dos fatores que possibilitou encontrarmos alunos ainda sem 

estarem alfabetizados no 3º ano investigado. No entanto, pela limitação de nossa pesquisa, 

essas suposições ficam apenas como indícios para futuros estudos.  

Um terceiro ponto que ressaltamos refere-se ao dado de que, apesar de os alunos do 3º 

ano apresentarem um perfil inicial defasado em relação aos alunos do 2º ano, a escola teve a 

preocupação de combater a “exclusão branda”, que poderia ocorrer entre os alunos do 3º ano, 

conforme anunciada por Freitas (2002), demonstrando preocupação em cumprir a sua função 

social (FERNANDES, 2003) por meio da garantia da continuidade da aprendizagem e não só 

da permanência do aluno na escola (SANTIAGO, 2006). Assim, nessa escola em particular, 

comprovamos a possibilidade de garantir, progressivamente, a apropriação da alfabetização 

dos alunos a partir do 1º ano e, também, ao final do 1º ciclo em casos particulares, 

empreendendo esforços para que ela ocorresse (FERREIRA e LEAL, 2006).  

Esses dados dos alunos, se comparados aos resultados obtidos na pesquisa realizada 

por Frigotto (2005), apresentam-se como diferenciados e elucidativos; pois essa autora relatou 

que a escola pública, apesar de estar organizada em ciclos, continuava produzindo um baixo 

desempenho, pela falta de metas e de um ensino sistemático de leitura e escrita a cada ano do 

1º ciclo. Interpretamos, assim, que a escola que investigamos estaria, ao longo dos três anos 

do 1º ciclo, reinventando a alfabetização, sem perder a especificidade do processo a cada ano, 

conforme Soares (2003a) vem apontando ser uma necessidade no momento educacional atual.  



 

 

156 
 

 

Para melhor compreensão desses resultados positivos em relação à aprendizagem dos 

alunos quanto aos eixos da alfabetização, produção textual e leitura, apresentamos algumas 

considerações relacionadas às práticas das professoras nos três anos do 1º ciclo, que poderiam 

estar diretamente ligadas a esses bons índices obtidos por essa escola em especial.  

Inicialmente, em relação às práticas das professoras, ressaltamos que o fato de os 

alunos estarem efetivamente produzindo, durante a maior parte do tempo de aula observado, 

somado a uma rotina diária de atividades de leitura e escrita, poderia ter suscitado o bom 

aproveitamento apresentado por todas as turmas. Além disso, os dados referentes às práticas 

de alfabetização e letramento das professoras indicaram que, na maior parte do tempo, os 

alunos de todas as turmas participavam de atividades de leitura e de escrita contextualizadas e 

significativas, evidenciando-se, nesse caso, o que Albuquerque e Morais (2006) ressaltam 

acerca do processo de alfabetizar em uma perspectiva de letramento: a necessidade de refletir 

sobre os gêneros e de se apropriar do Sistema de Escrita Alfabética. 

Ainda sobre a prática de alfabetização e letramento das professoras, percebemos que o 

1º ano apresentou a maior quantidade de atividades de apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética e de reflexão fonológica, em comparação com os outros anos, que enfatizaram o 

uso de análise lingüística, atividades de pontuação e ortografia. Diante disso, resgatamos os 

estudos de Morais (2004) e Leite (2006), que apontaram a possível contribuição e importância 

de atividades de reflexão fonológica no processo inicial de alfabetização pelos alunos.  

Quanto à produção de textos e à leitura, essas foram observadas nas três turmas, com 

maior incidência no 3º ano. Havia grande ênfase, em todas as turmas, na leitura de textos de 

diversos gêneros; em atividades regulares de produção textual no 2º ano e no 3º ano, apesar 

de, na maioria das vezes, serem coletivas no 1º ano; e, no caso do 1º ano, muitas atividades de 

apropriação da escrita alfabética. 

É preciso frisar que, apesar de encontrarmos, em todas as turmas, atividades de cópia, 

essas sempre estavam relacionadas ao registro de textos produzidos pelos alunos, de palavras 

e frases estudadas ou à cópia da tarefa de casa. Essas atividades eram vistas como apoio ao 

trabalho desenvolvido em sala de aula e buscavam sistematizar as questões envolvendo a 

diagramação do texto e a caligrafia, além de registrar o que foi produzido pelo aluno.  

Observamos, também, que ocorreu uma progressão em relação às atividades 

desenvolvidas nas três turmas do 1º ciclo: grande ênfase nas atividades de apropriação no 1º 

ano e ênfase inversamente proporcional nas atividades de produção textual e leitura em 

relação aos outros anos. Portanto, as professoras enfatizavam os eixos de leitura, produção 

textual e apropriação, graduando-os de acordo com as turmas de 1º, 2º  e 3º anos. 
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Ressaltamos, porém, que o maior desempenho em produção textual dos alunos de todas as 

turmas contrasta com o desempenho na atividade de leitura de textos. Esses dados revelam 

que, provavelmente, não fossem realizadas muitas atividades escritas de compreensão leitora.  

Diante disso, de um modo geral, interpretamos que a prática das professoras 

possivelmente teria uma relação direta com a aprendizagem dos alunos, mesmo levando-se 

em conta outros elementos do contexto pessoal e familiar dos mesmos. Tal como já 

apresentado por Albuquerque, Ferreira e Morais (2005, 2006) em sua pesquisa, na turma de 1º 

ano, na qual foi desenvolvido um trabalho sistemático de alfabetização, como sugere Morais 

(2003), a maior parte dos alunos estavam alfabetizados ao final do ano letivo.   

Ressaltamos, porém, que a falta de um trabalho ampliado com atividades individuais 

de leitura e produção textual poderia ter contribuído para que um grande percentual de alunos 

do 1º ano, no perfil final, não conseguisse ler os textos propostos e apresentasse histórias 

legíveis com muitos erros ortográficos. Da mesma forma, a prática sistemática da leitura e da 

produção de textos, com muitos momentos de atividades individuais, somada a um 

atendimento diferenciado em relação aos alunos com dificuldade na apropriação da escrita 

alfabética, poderia ter possibilitado o bom desempenho do 2º ano. Assim, apontamos a 

necessidade de se priorizar, na aula, momentos com atividades individuais de leitura e 

produção textual nos três anos do 1º ciclo. 

Em relação à prática das professoras, conforme já apontado em outras pesquisas 

(JACOMINI, 2004), outro ponto a ser destacado seria a possibilidade de haver uma estreita 

relação entre as concepções de ensino e de aprendizagem das professoras no ciclo e suas 

práticas. Assim, notamos, por parte da professora do 3º ano, uma angústia em relação ao 

ensino no ciclo, pois este demandaria um maior número de alunos em níveis muito 

diferenciados de aprendizagem em relação à escrita. A mesma angústia foi constatada nas 

outras turmas, porém observamos maior disponibilidade das outras professoras em dar um 

atendimento diferenciado a cada aluno. Contudo, apesar de sabermos que a prática das 

professoras possuía traços de várias teorias (CHARTIER, 2007), a análise das práticas indicou 

que professoras possuíam uma concepção de educação voltada para a construção do 

conhecimento.   

Além disso, os dados corroboraram os resultados obtidos nas entrevistas das 

professoras, na pesquisa de Cunha (2007) e Oliveira (2005), quanto ao fato de que as práticas 

de ensino da leitura e da escrita no ciclo estariam sendo modificadas, apesar de coexistirem 

com algumas características de práticas do sistema seriado. Observamos, na prática das 

professoras da escola investigada, uma busca do respeito à heterogeneidade, na sala de aula, 
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que se revelou nos diversos momentos de trabalho em grupo, de atividades diferenciadas, de 

intervenções individualizadas e de sondagens. Em relação a esse aspecto, as professoras 

admitiam ser necessário grande desprendimento para trabalhar, respeitando os diversos ritmos 

de aprendizagem característicos de uma escolaridade organizada em ciclos. 

Assim, a professora do 3º ano relatou ter muita dificuldade em trabalhar com turmas 

heterogêneas em relação à apropriação da escrita. Entretanto, percebemos que a maior 

angústia dessa professora era em relação ao perfil inicial de sua turma e, mesmo sem prestar 

um atendimento diferenciado a cada aluno durante as aulas, ela buscava desenvolver um 

trabalho de alfabetização por meio das atividades de casa; além disso, na tentativa de 

minimizar as diferenças, afirmou que, de certa forma, diminuiu ‘o ritmo da turma’ para 

atender a esses alunos com dificuldade.  

Em concordância com Sacristán e Gómez (1998), entendemos que a maior dificuldade 

dos professores no processo em ciclos seria o ensino em meio à heterogeneidade da turma, 

respeitando e tratando diferentemente os alunos, a fim de promover aprendizagens 

diferenciadas. Para isso, reforçamos a necessidade, apontada por Mainardes (2007c), de que 

seria importante que as redes de ensino, nos sistemas organizados em ciclos, preparassem os 

professores para lidarem com grupos heterogêneos, capacitando-os a desenvolver um ensino 

mais direcionado ao ensino da leitura e da escrita, conjuntamente com um trabalho 

diferenciado na sala de aula. 

Aliado a esses fatores, como já apontamos, outro fator evidente foi o senso de 

responsabilidade das professoras, materializado no compromisso que demonstraram ter com a 

aprendizagem de sua turma, assumindo a responsabilidade pela aprendizagem de cada aluno, 

sem esperar que a professora do ano posterior suprisse a lacuna em aprendizagem do ano 

anterior. Além disso, o consenso entre as professoras entrevistadas de estabelecer metas a 

cada ano do 1º ciclo pareceu-nos um fator, também, determinante.  Como sugerem Soares 

(2003a), Leal (2003) e Ferreira e Leal (2006), afirmamos ser necessária essa discussão e 

investigação acerca do estabelecimento de metas a cada ano do 1º ciclo em futuras pesquisas, 

uma vez que essas têm relação direta com a avaliação das aprendizagens dos alunos. 

Ressaltamos, nesse ponto de nosso discurso, que as práticas das professoras 

investigadas são “práticas de autoria”. Ou seja, igualmente ao que observou Oliveira (2005), 

as professoras recriavam as prescrições oficiais (CHARTIER, 2007) da Proposta Pedagógica 

da rede municipal de ensino do Recife, fabricando, por meio de táticas (CERTEAU, 1994), os 

modos de fazer acontecer o ensino da leitura e da escrita ao longo dos anos do ciclo, tanto na 

perspectiva de inclusão como de exclusão dos alunos.  
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No entanto, apontamos um dado novo em relação às conclusões de pesquisa de 

Oliveira (2005): a autora citada identificou que as professoras investigadas, em sua pesquisa, 

tinham certa dificuldade em especificar e delimitar os conteúdos e metas a serem 

desenvolvidos a cada ano do 1º ciclo, diferentemente dos nossos achados. Ressaltamos, 

porém, que a pesquisa de Oliveira ocorreu logo após a implantação dos ciclos, no ano de 

2003, e a nossa ocorreu no ano de 2007 (quatro anos após), tendo nesse período ocorrido 

várias formações continuadas para os professores nas áreas de ciclos, alfabetização e 

avaliação, vindo estas, provavelmente, a exercer uma influência nas práticas dessas 

professoras. 

Apesar de a Proposta Pedagógica da Rede não trazer claramente delimitadas as 

competências, o conteúdo e as metas para cada ano, conforme apontaram os estudos de 

Oliveira (2005) e Souza Junior (2007), os nossos dados mostraram que as professoras 

demonstraram saber o quanto e o que os alunos precisariam aprender em relação ao tempo, ao 

conteúdo e à seqüência do ensino da leitura e da escrita a cada ano do 1º ciclo. Além disso, 

em todos os anos, o foco ainda era a alfabetização dos que não se tinham apropriado da escrita 

alfabética logo no 1º ano. Diante disso, apesar de o ciclo ter promovido a ampliação do tempo 

de alfabetização, com o afrouxamento das regras de seqüenciamento e compassamento dos 

conteúdos na percepção das crianças, como sugere Mainardes (2007a) apoiado em Bernstein 

(1990), os resultados sugerem que, para as professoras dessa escola, essas regras (metas e 

conteúdos para cada ano) eram claras.   

Por fim, ainda em relação à pratica das professoras, os dados da pesquisa evidenciaram 

que nessa escola, em específico, caracterizava-se como um momento de transição, entre uma 

pedagogia centrada no professor para uma pedagogia centrada na criança (BERNSTEIN apud 

MAINARDES, 2007a), em uma tentativa de buscar compreender a lógica de funcionamento 

do ciclo e, ao mesmo tempo, atender às necessidades dos alunos. Portanto, os dilemas vividos 

pelas professoras dessa escola materializavam-se nas práticas de cada uma delas, que 

indicavam as possibilidades que elas tinham encontrado de alfabetizar os alunos, em meio às 

dificuldades encontradas. 

Concordando com a caracterização de Fernandes (2003), observamos que a escola 

investigada caracterizou-se como uma escola em conflitos e de contrastes, porém 

comprometida com o ensino e a aprendizagem. De um modo geral, os resultados obtidos neste 

estudo sugerem que a prática das professoras observadas está intimamente relacionada aos 

resultados obtidos pelos alunos: práticas sistemáticas de alfabetização geraram apropriação 
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dos conteúdos pelos alunos, práticas sistemáticas de produção textual e leitura geraram alunos 

produtores e leitores.  

Pela limitação de nossa pesquisa, faltou-nos aprofundar a análise da gestão escolar, do 

processo avaliativo, dos documentos pedagógicos da escola e da contribuição da família nesse 

processo. Provavelmente, a escola possuía uma gestão comprometida e organizada que 

estabelecia relação entre a família e a escola, por meio do estatuto da escola e dos projetos 

escolares estabelecidos no Projeto Político Pedagógico da escola. Dessa forma, propomos que 

novas pesquisas sejam feitas, analisando conjuntamente aspectos macro e micro da 

implementação dos ciclos na sala de aula, com a possível elaboração de metas a cada ano 

como proposta experimental, em uma gestão comprometida e democrática. 

Acreditamos que nossa pesquisa contribuiu para: discutirmos a necessidade de 

gestores que formulem as metas e o aprofundamento dos conteúdos em linguagem para cada 

ano do ciclo, sabendo que esses devem estar visíveis ao professor, mesmo que implícitos para 

os alunos; fomentar uma maior análise na implementação dos ciclos, entendendo-os como 

uma política de educação na rede que depende da reorganização de vários aspectos, desde o 

macro (proposta do município) até o micro (projetos e gestão escolar, espaço de sala como 

local de construção e concepção do professor); suscitar questionamentos em relação à 

influência da gestão escolar participativa na relação entre a prática de ensino da leitura e da 

escrita e as aprendizagens. 

Em termos gerais, o resultado do mapeamento das aprendizagens dos alunos 

confirmou nossa hipótese de que é possível garantir a alfabetização no 1º ano do primeiro 

ciclo, deixando os outros anos para a consolidação e o aprofundamento dela. Diante do 

exposto, reafirmamos a importância de desenvolver um trabalho pedagógico em que o 

professor e o aluno participem sistematicamente de atividades de aprendizado do Sistema de 

Escrita Alfabética, produção textual e leitura. Assim, assumindo um compromisso político 

(FREIRE, 1991), a escola conseguiu alfabetizar e letrar ao final do 1º ciclo e a cada ano 

desenvolveu um trabalho de apropriação da escrita, por um lado, por meio de práticas 

aprofundadas e diferenciadas de ensino da alfabetização e do letramento; e, por outro lado, 

garantiu a alfabetização dos alunos já aos seis anos, tornando a proposta de ciclos viável em 

uma gestão escolar participativa e comprometida com a aprendizagem, minimizando, assim, a 

diferença entre o sonho e a realidade. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO SOBRE O PERFIL DO PROFESSOR 
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ANEXO B – ATIVIDADES DA DIAGNOSE 
 
      ANEXO B – 1 
        
       ANEXO B – 1  
 
 
 

ATIVIDADE DE APROPRIAÇÃO DA ESCRITA 
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ANEXO B – 2 - ATIVIDADE DE PRODUÇÃO TEXTUAL  
(HISTÓRIA DE JOÃO E MARIA) 
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174 
 

 

 
    ANEXO B – 3 

                                                                      ATIVIDADE DE PRODUÇÃO TEXTUAL 
 

                                                      Nome:______________________________________ 
                                                       Idade:______________________________________ 

                                                        Turma:______________________________________ 
 
 
 

     Reconte do seu jeito a história de João e Maria que a professora contou.  
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        ANEXO B – 4 

                                                                            ATIVIDADE DE LEITURA 
 

Nome:______________________________ 
Idade:______________________________ 
Turma:______________________________ 

 
 

1. Leia as palavras e ligue o nome que corresponde ao desenho em cada quadrinho. 
 

 
         BONECA 
 
         BORBOLETA 
 
         BOTA 
 
         BOMBA 

 
         RIO 
 
         RÁDIO 
 
         ROUBADO 
 
         ROBÔ 

 
 

2. Observe os quadrinhos e marque um X nos nomes que completam corretamente as   
frases de acordo com as informações contidas na figura. 

 
a) MÔNICA FOI TOMAR BANHO DE MAR COM UMA ________________. 

 
 

BÓIA 
 
 

BONECA 
 
 

BOLA 
 
                       BOMBA 
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b) OS COELHINHOS CHEGARAM À PRAIA USANDO ________________. 

 
 
 

OVOS 
 
 

ÓCULOS 
 
 

ONDAS 
 
 

ÔNIBUS  
 
 
 

 
c) TINA FOI À PRAIA USANDO BIQUÍNI DE ________________. 

 
 
 

BANANINHA 
 
 

BONEQUINHA 
 
 

BATATINHA 
 
 

BOLINHA 
 
 

 
 

d) ROLO ESTAVA SURFANDO EM UMA ________________. 
 
 

PATA 
 
 

PLANTA 
 
 

PRANCHA 
 
 

PAMONHA 
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3. Leia os textos abaixo e marque um X no título que combina com cada um deles. 

 
 

a)  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
           GENTE TEM SOBRENOME 
 
 
            A CASA TEM JANELA E JARDIM 
 
 
            O SOBRENOME DA CASA 
 
 
 
 

b) 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
           OS INSETOS NÃO SÃO BICHOS  
 
 
            OS INSETOS IRÃO NOS MATAR 
 
 
            OS INSETOS SÃO BICHOS ANTIGOS 
 
 
 

TODAS AS COISAS TÊM NOME 
 
CASA, JANELA E JARDIM. 
 
COISAS NÃO TÊM SOBRENOME 
 
MAS A GENTE SIM. 
 

Toquinho e Elias Aldreato. Encarte do CD Canção dos direitos da criança. (fragmento) 

 

OS INSETOS VIVEM NO NOSSO PLANETA HÁ MUITO MAIS  
 
TEMPO QUE NÓS. PARA VOCÊ TER UMA IDÉIA, EXISTEM  
 
MUITO MAIS ESPÉCIES DE INSETOS DO QUE O RESTO DA  
 
BICHADA QUE VIVE NA TERRA. 

 
Coleção De mãos dadas com a natureza: insetos. Rio de Janeiro: Salamandra), 1991, p. 7-9. (fragmento) 
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ANEXO C – ANÁLISE DA OBSERVAÇÃO 
 
ANEXO C - 1- ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO/ANÁLISE DE AULA 
 
1.  Quanto as atividades desenvolvidas em Linguagem 

 
� Quais atividades eram propostas de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética e 

norma ortográfica? Com que freqüência? Como eram desenvolvidas? 
� Quais atividades de análise fonológica eram propostas? Com que freqüência? Como 

eram desenvolvidas? 
� Quais atividades de produção de texto eram propostas? Com que freqüência? Como 

eram desenvolvidas? Quais os gêneros utilizados? Como eram explorados? 
� Quais atividades de leitura eram propostas? Com que freqüência? Como eram 

desenvolvidas? Em relação ao sentido do texto, como era trabalhada a leitura? 
� Como articula as atividades de leitura, produção textual, apropriação e análise 

fonológicas? Como os alunos lidavam com esses conteúdos? 
 
 
2.  Quanto à Heterogeneidade 
 

� Como a sala estava organizada durantes as atividades? 
� Como os alunos de diferentes níveis de aprendizagem eram agrupados? 
� Em que medida recebiam as tarefas idênticas ou diferentes? 
� Quais as principais dificuldades encontradas pelos professores quanto à diversidade de 

níveis de conhecimento? 
� Como era tratado o erro? Como eram avaliados? 

 
3.  Quanto ao uso do livro didático 

 
� Qual era a relação efetiva entre aluno, professor e LD? 
� Como o professor usava as atividades do livro didático?  
� Qual o critério usado para selecionar as questões?  
� Havia integração entre linguagem e as áreas de conhecimento no uso do livro 

didático? 
 
4.  Quanto às relações entre professor e aluno na sala 
 

� Como se dava a relação afetivo-emocional e social em sala de aula? 
� Como era tratada a disciplina na sala? Havia limites? Como eram impostos? 
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ANEXO C-2 -CATEGORIAS DE ANÁLISE DA PRÁTICA DAS PROFESSORAS 
 
CATEGORIAS DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À ANÁLISE LINGUÍSTICA  
 
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADES GRÁFICAS  

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8 T 
1. de letras em posição X           

2. de letras (iguais/diferentes) em palavras          

3. de letras X na posição X          

4. de sílabas em posição X com  correspondência escrita          
5. de sílabas (em posição X - inicial, medial, final) sem 

correspondência escrita 
 

        

6. de palavras “outros”          
7. de palavras que possua a letra X (em posição X -inicial, medial e 

final) 
 

        

 8. Identificação de palavras que possua a sílaba X          

TOTAL          
 
CONTAGEM  

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8 T 
1. de letras de sílabas          

2. de letras de palavras          
3. de sílabas de palavras          
4. de palavras no texto          
Total:          
 
PARTIÇÃO  

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8 T 
1. oral de palavras em sílabas           
2. escrita de palavra em letras           
3. escrita de palavra em sílabas          
4. escrita de frase em palavras          
Total:          

 
COMPARAÇÃO  

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8 T 
1. de palavras quanto à disposição de letras          
2. de palavras quanto ao número de letras          
3. de palavras quanto ao número de sílabas          
4. de palavras quanto à presença de letras iguais / diferentes          
5. de palavras quanto à presença de sílabas iguais / diferentes          
Total:          
 
EXPLORAÇÃO  

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8 T 
1. de diferentes tipos de letras          
2. da ordem alfabética          
3. da segmentação das palavras          
4. da relação som/ grafia          
5. da pontuação          
Total:          
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CÓPIA 
Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8 T 

1. de letra          
2. de sílaba          
3. de palavra          
4. de frase          
5. de texto          
Total:          
 
ESCRITA DE UNIDADES MENORES QUE TEXTO  

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8 T 
1. de letra          
2. de sílaba de palavra           
3. de palavra (a partir de figura)          
4. de palavras a partir de letra/sílaba dada          
5. de palavra como souber          
6. de palavra com aliteração           
7. de palavra com rima          
8. de frase          
Total:          
 
FORMAÇÃO  

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8 T 
1. Formação de palavras a partir de letras dadas          
2. Formação de palavras com uso do alfabeto móvel.          
3. Formação de palavras a partir de sílabas dadas          
4. Formação de palavras “outros”          
Total:          
 
IDENTIFICAÇÃO DE SEGMENTOS SONOROS IGUAIS- 

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8 T 
1. de rima com correspondência escrita           
2. de rima sem correspondência escrita          
3. de aliteração com correspondência escrita          
4. de aliteração sem correspondência escrita          

Total:          
 
PRODUÇÃO  DE SEGMENTOS SONOROS IGUAIS- 

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8 T 
1. de rima com correspondência escrita           
2. de rima sem correspondência escrita          
3. de aliteração com correspondência escrita          
4. de aliteração sem correspondência escrita          

Total:          
  
OUTRAS  ATIVIDADES 

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8 T 
1. Ordenar Frases          
2. Ditado          
3. Leitura de Fonemas          
4. Treino de Grafia/ Cópia          
5. Reflexão Gramatical          
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Tipo de material de LEITURA  
Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. de letras ou alfabeto          
2. de sílabas         
3. de palavras         
4. de frases         
5. de texto         
6. de texto cartilhado         
 Total:         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE TEXTO  
 
FREQUÊNCIA DE PRODUÇÃO DE TEXTO  

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8 T 
1. como souber individual          
2. com auxílio do professor          
3. dupla          
4. em grupo           
5. coletivo          
Total:          
 
COMANDOS/CONTEXTO DE PRODUÇÃO 

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8 T 
Nos comandos são indicados os destinatários e as finalidades 
para a escrita dos textos? 

         

Há diversidade de finalidades e destinatários nos comandos 
de produção? 

         

Nos comandos são indicados os gêneros textuais?          
Há diversidade de gêneros textuais a serem produzidos pelos 
alunos? 

         

Os gêneros textuais indicados nas atividades de produção de 
textos são objeto de reflexão em atividades anteriores? 

         

Há orientações quanto ao planejamento dos textos?          
Há orientações para a revisão e reescrita dos textos?          
Há orientações ou atividades de reflexão sobre pontuação, 
concordância e paragrafação? 

         

 
CATEGORIAS DE ANÁLISE DA LEITURA 

 

MATERIAL TEXTUAL TRABALHADO SIM  REGULAR NÃO 
Diversos gêneros e tipos de textos?    
Textos de diferentes contextos sociais?    
Textos autênticos?    
Textos integrais?    
Na presença de textos adaptados ou com recortes, há manutenção de 
unidade de sentido? 

   

Há indicação completa das fontes de onde os textos foram extraídos?    
Os textos são adequados à faixa etária do 1º ciclo?    

 Como foi a leitura? 
Gênero  Aluno 

silêncio 

Aluno em 

voz alta 

Professor em voz 

alta 

Professor e Alunos em 

voz Alta 

Total 

      

      
Total      
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O que leu? 1 2 3 4 5 6 7 8 T  
          

          

Total          

 Leu pra quê? 

Gênero Informar Apropriação 
das palavras 

Explorar 
texto, autor, 

título 

Pra ampliar 
o tema de 

estudo 

Explorar a 
leitura do 

texto anterior 

Explicar o que 
se devia fazer 

Explorar a 
leitura dos 

alunos 

Total 

         

         
Total         

Atividades de leitura e interpretação 1 2 3 4 5 6 7 8 T 

As atividades de leitura são precedidas por informações sobre o 
contexto em que os textos foram produzidos? 

         

Nas atividades de leitura são explicitados os gêneros dos textos?          
São dadas orientações quanto às finalidades de leitura?          
São realizadas reflexões sobre as características dos gêneros textuais 
trabalhados? 

         

As atividades oferecidas promovem o desenvolvimento de 
estratégias de antecipação de sentidos e à ativação de conhecimentos 
prévios relativos aos textos a serem lidos? 

         

As atividades oferecidas promovem o desenvolvimento de 
estratégias de  identificação do tema, de idéias centrais ou de 
apreensão de sentidos gerais do texto? 

         

As atividades oferecidas promovem o desenvolvimento de 
estratégias de localizar informações explícitas dos textos? 

         

As atividades oferecidas promovem o desenvolvimento de 
estratégias de elaboração de inferências? 

         

As atividades oferecidas promovem o desenvolvimento de 
estratégias de interpretar frases e expressões dos textos? 

         

As atividades oferecidas promovem o desenvolvimento de 
estratégias de identificação de significado de palavras nos textos? 

         

As atividades oferecidas promovem estratégias de estabelecer 
relação de intertextualidade? 
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ANEXO D – PERGUNTAS DA ENTREVISTA E CATEGORIAS DE ANÁLISE 
 
ANEXO D-1 - ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM AS PROFESSORA 
 
(os espaços com __ foram preenchidos de acordo com a turma da professora entrevistada) 
 
1.Como você recebeu seus alunos no começo do ano? 

2.Em relação aos descritores, que vocês elaboraram na reunião de planejamento no início do 

ano, como você organizou e separou os que iria trabalhar no ___ ano? 

3.Quais eram suas metas para o ___ ano?  Seus objetivos para essa turma? 

4.Então, diante do que você falou, como um aluno deveria chegar ao ___ ano?  

5.Como foi desenvolvido o seu trabalho com leitura, produção textual e apropriação? Qual a 

regularidade dessas atividades? 

6.Na sua prática, você contemplou atividades que envolviam a análise fonológica? Caso 

afirmativo você acha importante essa atividade para esse ano? Por quê? 

7.Como você trabalhou em meio diversidade dos alunos da turma em relação à apropriação do 

sistema de escrita alfabética? 

8.Em relação ao trabalho com livro didático, você utiliza? Caso afirmativo, como? 

9.Você diria que houve crescimento, analisando o desenvolvimento dos alunos no final do 

ano? 
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ANEXO D – 2 – QUADROS DE ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
 

 

Quadro nº 04 – Quadro para análise das Entrevistas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quadro nº 05 – Quadro de orientações para análise de conteúdo das falas na entrevistas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

Etapas Intenções Ações 
 
 

Pré-análise  

• Retomar o objeto e objetivo da 
pesquisa 

• Constituição de pontos a serem 
analisados de acordo com a 
teoria/dados 

 
• Leitura flutuante  
 

 
Exploração  

• Recortes e categorização das falas  
• Preparação e exploração  

• Desmembramento das falas 
• Reagrupamento e 

classificação para análise 
posterior 

 
Tratamento 

e análise  

• Interpretação dos dados brutos 
• Estabelecimento de quadro de 

resultados 

• Elaboração de inferências 
com uma abordagem 
qualitativa por meio de 
significação do dado.  

Cor  Tipo de conteúdo enfatizado 
Vermelho Pergunta 

Azul Objeto/problema da pesquisa 
Rosa Proposta da Pedagógica da rede municipal de ensino do Recife 

Verde Prática de ensino do professor 
Preto Metas a cada ano do ciclo 
Vinho Heterogeneidade da turma 

Amarelo Aprendizagem /Avaliação no ciclo 
Cinza Concepção do professor 


