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“Não, por favor, não comece dizendo que a avaliação precisa mudar” – uma 
amiga implorou-me. “Todo mundo já sabe disso. Se você não tiver nada a 

dizer, cale-se” – pediu-me com sabedoria. 
“Tudo bem” – tentei acalmá-la – “só vou sintetizar algumas idéias sobre o que 
está acontecendo atualmente na avaliação da aprendizagem e que vai exigir 

muito dos docentes”. 
“Você não vai dizer também, como todo mundo faz, que os docentes são 

acomodados, não têm preparo, não se atualizam, vai?” – ela me inquiriu com 
uma certa agressividade. 

“Não” – respondi prontamente e, confesso, um pouco magoada com a 
observação. Afinal, ela era minha amiga de longa data e não deveria ter 

duvidado de mim, que sempre havia defendido os docentes. Aliás, essa defesa 
era natural, comecei como professora, há muitos anos, e compreendo como é 

difícil trabalhar com a educação nesse país (...)  
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houve pra muito melhor com essa implantação da proposta do ciclo, 

da avaliação... tudinho, eu acho que eu melhorei como professora. 

Eu ainda quero melhorar mais, mas assim... eu acho que eu já fiz 

um avanço, assim... me auto-avaliando (...). Eu acho que eu cometi 

muitos erros anteriores, por conta desse toque do registro e do 

dossiê que a gente faz, é... essa prática nova de avaliação, sabe? 

Que eu vivia só escutando, mas como a gente ficava naquela de não 

praticar... A prática é a melhor coisa do mundo; você tem que 

praticar pra poder ver que dá certo. E deu certo mesmo. Eu acho 

que avaliando de um por um, assim, aquele trabalho minucioso de 

olhar caderno por caderno, de olhar folha por folha, de comparar, de 

guardar o material deles de cada período... Isso ajuda muito. 

Melhorou, porque à medida que você avalia, você sabe que aquilo tá 

dando certo. É eles que estão dando a resposta daquilo que você tá 

passando pra eles. Então, eu tô passando de que maneira? Será 

que a maneira é essa mesmo? Essa é a maneira válida? Então vou 

mudar, sabe? E esse mudar ajuda, ajuda eles demais. Eu olho a 

minha proposta, o meu planejamento: eu fiz isso, isso não deu certo, 

a minha forma de ensino, os meus conteúdos. É esse e tem que ser 

esse mesmo, mas assim, como eu tô aplicando com eles, essa 

aplicação tá dando certo? Não. Eles não tão atingindo o que eu 

gostaria? Me ajudou muito e eu acho que melhorou muito pra eles 

também. Porque eu acho que se você tá errando num determinado 

momento, você insistir naquilo, não vai ajudar nada a eles 
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RESUMO 

 

Esse trabalho buscou analisar como estava ocorrendo o ensino e a avaliação 

do aprendizado do Sistema de Notação Alfabética num regime ciclado. 

Tínhamos como aspectos a serem investigados, durante a pesquisa, os 

encaminhamentos didáticos na área de língua, as formas de avaliação, o 

tratamento dado aos erros dos educandos, as formas de registro, o tratamento 

da heterogeneidade na sala de aula, dentre outros. Nos apoiamos, sobretudo, 

na teoria da fabricação do cotidiano escolar (CERTEAU, 1985; 1994), no 

processo de apropriação dos saberes da ação pelos docentes (CHARTIER, 

1998), bem como nas contribuições da teoria da transposição didática 

(CHEVALLARD, 1991), objetivando apreender um pouco do que estava sendo 

“fabricado” naquele cotidiano escolar; a apropriação que o professor estava 

fazendo frente à reorganização do ensino, bem como as transformações 

ocorridas no eixo do saber (por passarem a priorizar o atendimento à 

heterogeneidade). Para atingirmos tal finalidade, adotamos, em nossos 

procedimentos metodológicos, entrevistas de grupos focais com professoras de 

três escolas dos três anos do ciclo I, na rede municipal de Recife. Tivemos 

acesso, ainda, aos “diários de classe”, a fim de nos apropriarmos de suas 

formas de registro, logo, das formas de avaliação na área de língua, priorizados 

a partir da implantação da proposta. Os resultados da pesquisa apontaram 

para uma evidente preocupação das mestras com a promoção automática dos 

aprendizes, defendida pela rede. Segundo elas, era preciso garantir os 

conhecimentos necessários ao aluno. Por outro lado, tinham uma evidente 

dificuldade em explicitar tais conhecimentos, visto que a proposta, à qual 



      
 

tinham acesso, não delimitava por ano-ciclo os conteúdos a serem abordados, 

além de que estes eram organizados de maneira “vaga”, “pouco precisa”, na 

concepção das professoras. Destacaram, ainda, que deveria haver retenção, 

caso os alunos não conseguissem “alcançar os parâmetros mínimos”, 

sobretudo nos terceiros anos. Reconheciam a necessidade de se levar em 

consideração os diferentes ritmos de aprendizagem, já que “sala homogênea 

se constituiria numa utopia”. Porém, revelaram dificuldades em lidar com a 

diversidade, especialmente, quando se tratava de alunos que mantinham um 

desempenho bem inferior ao “padrão” por elas considerado. Diante dessa 

realidade, as professoras estavam fabricando táticas que viessem a suprir as 

lacunas da proposta oficial. Houve casos, por exemplo, de reter o aprendiz por 

falta, ou da prática de um “rodízio” (deixar o aluno matriculado no diário de 

acordo com sua idade, mas colocá-lo em outra turma, de acordo com o nível de 

desenvolvimento que tinha). Segundo as professoras, era preciso promover 

reuniões que oportunizassem a discussão da proposta, bem como suas formas 

de operacionalização. Como isso não ocorria, buscavam fabricar táticas que 

viessem suprir as necessidades educativas daquele cotidiano.   

 

 

 

 

 

 



      
 

ABSTRACT 

 
 
This work aimed at analyzing teaching practices and the evaluation of pupils of 

the ‘Sistema de Notação Alfabética’ (Alphabet Notation System) in a cycled 

regime. We had, during the research, as points to be investigated, the didactical 

paths followed on language, the forms of evaluation, the treatment dispensed to 

the errors of students, the registration processes, the approaches taken to 

heterogeneity in the classroom, amongst others. Work was based mostly on the 

theory of the fabrication of school routines (Certeau, 1985; 1994), and on the 

views on appropriation of the knowledge of action by lecturing staff 

(Chartier,1998), as well as on the contributions of the theory of didactical 

transposition (Chevallard, 1991), with the goal of learning a little of what was 

being ‘fabricated’ in the day-to-day school environment; the appropriation the 

teacher was conducting in response to the re-organization of schooling, as well 

as learning on the changes occurred on the realm of knowledge (as they started 

to prioritize heterogeneity). In order to achieve such a goal we adopted in our 

methodology to interview focal groups of teachers from three schools, in the 

three first years of Elementary School, in the city of Recife’s school network, NE 

Brazil.  We still had access to class logs to enquire as to their forms of 

registration, and, as a consequence, to the forms of evaluation on language, 

prioritized when the proposal was implemented.  Results pointed to an evident 

concern amongst teachers with the automatic promotion of pupils the city’s 

school network postulates.  According to them it is necessary to ensure 

students obtain the knowledge necessary to do so. On the other hand they had 

a clear difficulty in venting such knowledge since the proposal to which they had 



      
 

access did not limit the contents to be covered by year-cycle, and also because 

these were organized in a ‘vague’ and somewhat ‘imprecise’ way, as teacher 

defined them.  They also highlighted the fact students should fail the passage to 

a higher level if they did not satisfy the minimum requisites, chiefly in the first 

three years.  The acknowledged the need to consider the different learning 

rhythms since a homogeneous class was an utopia. They did, however, 

disclosed difficulties in dealing with diversity, especially when students 

performed well below the standard they had in mind for them.  In such a 

scenario teachers were producing tactics that could make for the gaps they saw 

in the governmental proposal.  There were cases, for example, where, in order 

to retain an pupil, absences were used as the reason, or to promote a ‘rotation’ 

system (where an enrolled student would follow the regular course – according 

to his age - in a higher level, but also be placed in a lower level class – 

according to the development this student possess). According to teachers, it 

was necessary to promote meetings that allowed a discussion of the proposal 

as well as its implementation. Since this did not happen, they sought to produce 

tactics that could satisfy the educational needs of that environment. 



 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A reorganização do ensino do sistema seriado para o sistema de ciclos 

tem suscitado mudanças nas práticas de alfabetização e de avaliação? Em 

função dessa reorganização, como é concebido e operacionalizado o tempo 

escolar e o tempo de aprendizagem? Há preocupação, nessas práticas, com o 

atendimento dos diversos ritmos de aprendizagem? Como o professor tem se 

apropriado das prescrições oficiais da proposta dos ciclos de aprendizagem da 

Prefeitura Municipal de Recife? Que “estratégias” têm ocorrido no rol dessas 

mudanças e que “táticas” estariam presentes nas práticas existentes no interior 

da escola e/ou da sala de aula referentes a essas estratégias?1 

Estas são algumas das questões que buscaremos enfocar em nossas 

análises à luz das teorias que serão aqui tratadas: transposição didática, 

apropriação dos saberes pelos docentes e fabricação do cotidiano escolar, com 

suas diferentes abordagens, mas com seus pontos de inter-relação no 

concernente ao tratamento dado ao saber e suas vivências na prática escolar.  

                                                
1 Os conceitos de “táticas” e “estratégias” serão abordados posteriormente, com a análise da 
fabricação do cotidiano escolar, a partir de Certeau (1994). 
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Trata-se de uma pesquisa acerca do ensino e da avaliação do 

aprendizado do Sistema de Notação Alfabética (doravante, SNA) num regime 

de escolarização em ciclos, cujo objetivo é analisar como está ocorrendo a 

avaliação da aprendizagem, na concepção do professor, frente à proposta dos 

ciclos de aprendizagem em turmas de alfabetização da Rede Municipal de 

Recife.  

O interesse por investigar tal temática encontra respaldo nos 

pressupostos da proposta (PCR, 2001), já que a mesma sinaliza, de imediato, 

para uma ruptura com os antigos modelos de seriação e homogeneidade - do 

ponto de vista da organização escolar e do processo de ensino-aprendizagem - 

ainda presentes em algumas redes de ensino.  

Esses modelos de seriação propõem, sobretudo, o nivelamento dos 

alunos ao mesmo ponto de partida, esperando-se que tenham o mesmo ponto 

de chegada no tocante à aprendizagem. Nesse caso, a proposta dos ciclos de 

aprendizagem aponta para a necessidade urgente de substituir esses modelos 

de ensino por um processo mais amplo de acompanhamento didático-

pedagógico, cujo objetivo seja o de valorizar o indivíduo, levando-se em conta 

a heterogeneidade, enfim, o respeito ao ritmo de cada educando. 

Na realidade, a proposta em questão, se constitui numa alternativa 

presente na LDB (LEI 9394/96), cujo artigo 23 inclui a possibilidade da 

organização dos sistemas de ensino em ciclos de aprendizagem. Num 

documento específico da PCR, percebemos que, além da preocupação com os 

conhecimentos prévios do aluno, enfatiza-se que “...é necessário reconhecer 
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suas possibilidades e, daí, estabelecer situações, a partir desse conhecimento, 

para que ele avance na sua construção, atingindo e ultrapassando 

constantemente seus limites...” (PCR, 2001, p. 35).  

No rol das mudanças que têm ocorrido no eixo do ensino de língua, 

frisamos que é sobretudo na década de 80 que temos vivido, no cenário 

educacional, redefinições nessa área. Posturas didáticas até então tidas como 

“verdades absolutas”, no palco das discussões passaram a ser questionadas e 

revistas. 

De acordo com Ferreiro (1985), no que se refere à alfabetização, é 

preciso promover uma mudança conceitual, mudando o eixo do como se 

ensina para o como se aprende. Esse processo passa a ser investigado pela 

autora, surgindo a teoria da psicogênese da língua escrita, que vai mudar as 

concepções até então presentes quanto ao ensino de língua (alfabetização) e, 

mais detidamente, sobre o processo evolutivo que permeia a apropriação do 

Sistema de Notação Alfabética pela criança. Conseqüentemente, saberes 

produzidos na academia tentam mudar a visão que o professor tinha sobre 

aquele objeto do conhecimento e seu aprendizado. 

Mediante essas considerações relativas ao processo de alfabetização 

(especificamente notação alfabética) e de avaliação (experiência com os 

ciclos), é que se faz pertinente estudarmos uma proposta que oficialmente 

aponta para mudanças na prática de ensino e de avaliação, constituindo-se 

numa alternativa oficial de promoção e não de exclusão escolar.  
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Como apontado anteriormente, pretendemos trazer para nossa 

sistematização teórica alguns aspectos tratados nas teorias citadas, por 

julgarmos relevantes à compreensão de como está se constituindo aquela 

reorganização das práticas de ensino e aprendizagem numa rede como a de 

Recife, que a partir de 2001 fez a opção pela proposta dos ciclos de 

aprendizagem. Adotamos, por um lado, a teoria da transposição didática, por 

se passar a considerar referenciais teórico-metodológicos (como a proposta da 

PCR) que enfatizam o aspecto da heterogeneidade, a reorganização das 

práticas, de modo a adequá-las ao atendimento dos diversos ritmos de 

aprendizagem dos aprendizes.2 Por outro lado, julgamos necessário analisar a 

apropriação que o professor faz da proposta dos ciclos mediante as 

experiências que já tem, o que lhe é oferecido na rede (incluindo nesse 

contexto o processo de formação contínua), enfim, o que é possível 

operacionalizar dentro do que se acredita e dos conhecimentos que o docente 

já possui. Finalmente, optamos por examinar a fabricação do cotidiano escolar, 

já que esses sujeitos escolares, em função do que está sendo proposto 

oficialmente, “fabricam táticas” no interior da escola, e, sobretudo, na sala de 

aula, ante as “estratégias impostas”, criando assim alternativas de 

“sobrevivência”, em meio a esse processo. Em síntese, pretendemos 

apreender um pouco do que é “fabricado” nesse cotidiano escolar - marcado 

continuamente por essas mudanças -, a apropriação que o professor tem feito 

                                                
2 Em se tratando do processo de alfabetização, podemos destacar a teoria da Psicogênese da 
Língua Escrita, a qual destaca o processo de apropriação/ (re)construção por que passam os 
aprendizes no tocante à língua escrita.  



     

 

19 
 
 
acerca dessa reorganização do ensino e as transformações ocorridas no eixo 

do saber, em função de se ter como uma das prioridades o atendimento à 

heterogeneidade.  

Em seguida, faremos um breve histórico da avaliação, a fim de 

situarmos melhor o processo de transformação que foi paulatinamente 

ocorrendo nesse âmbito. Explicitaremos, a partir dessa contextualização, 

propostas como a dos ciclos, que se inserem no rol das mudanças e que visam 

promover o sucesso escolar dos aprendizes.  

Posteriormente, destacaremos a transposição didática inserida em 

teorias como a psicogênese da língua escrita, revisaremos algumas 

contribuições dos estudos sobre “consciência fonológica” e “letramento” no 

processo de apropriação das práticas de leitura e escrita, especificamente as 

mudanças envolvidas no ensino e na avaliação do SNA. Por fim, fecharemos o 

marco teórico explicitando nossos objetivos.  

No segundo capítulo descreveremos os procedimentos metodológicos 

adotados e traçaremos uma caracterização das escolas e o perfil das docentes 

que participaram deste estudo. 

O terceiro capítulo será dedicado à análise dos resultados encontrados 

em relação aos encaminhamentos didáticos na área de língua, os 

conhecimentos necessários aos aprendizes no 1º ciclo, as formas de avaliação 

adotadas pelas mestras, o registro da evolução dos alunos, a heterogeneidade 

na sala de aula, a passagem entre os anos do ciclo I, o tratamento dado ao 
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erro, entre outros. Cuidaremos, ainda, de trazer algumas evidências presentes 

nas práticas de registro a partir da implantação da proposta dos ciclos na PCR. 

Por fim explicitaremos as considerações finais e nossas referências 

bibliográficas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – MARCO TEÓRICO 

 



 

 

 

 

 

 

1.1 – Transposição didática, Apropriação e Fabricação do Cotidiano Escolar 

 

1.1.1 – Transposição Didática 

A teoria da transposição didática trata especificamente da transformação 

por que passa o saber, ou seja, do processo de transposição de saberes 

ensinados na escola. No que se refere à teoria, Yves Chevallard (1991, p. 45) 

destaca o seguinte: 

um conteúdo do conhecimento, tendo sido designado como 
saber a ensinar, sofre então um conjunto de transformações 
adaptativas que vão torná-lo apto a tomar lugar entre os 
‘objetos de ensino’. O ‘trabalho’ que, de um objeto de saber a 
ensinar faz um objeto de ensino, é chamado de transposição 
didática.   

 

Desse modo, a transposição didática pode ser analisada a partir de três 

tipos de saberes: o saber científico, o saber a ensinar e o saber efetivamente 

ensinado. O primeiro está ligado à produção acadêmica, embora Pais (1999,  

p. 21) destaque que nem toda produção acadêmica possa representar um 

saber científico. O saber a ensinar trata-se de um saber ligado a uma forma 

didática que serve para apresentar o saber ao aluno. Este saber se limita mais 

aos livros didáticos, programas, propostas curriculares e outros materiais de 
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apoio. O saber efetivamente ensinado é, em princípio, aquele registrado no 

diário de aula do professor (pode-se chegar a informações bem distantes do 

saber científico). Também não há garantia de que o resultado da aprendizagem 

corresponda exatamente ao saber ensinado.  

A seleção desses saberes ocorre num terreno marcado por uma extensa 

rede de influências, envolvendo diversos segmentos do sistema educacional. 

Essas influências contribuem na redefinição de aspectos conceituais e também 

na reformulação de sua forma de apresentação (PAIS, 1999, p.19). Esse 

conjunto de influências, presente na seleção de conteúdos, recebe o nome de 

noosfera, conforme Chevallard (1991). Esse subsistema faria a intermediação 

entre os sistemas educativos e a sociedade e seria composto por: pedagogos, 

professores, técnicos das secretarias de educação, etc. Essa esfera, segundo 

Chevallard, é marcada por conflitos, negociações, amadurecimento de 

soluções. A noosfera opta, prioritariamente, por um reequilíbrio por meio de 

uma manipulação do saber. Ocorre, então, uma seleção do saber sábio (savoir 

savant) que irá ser designado como saber a ensinar. Esta é a primeira parte 

visível do trabalho de transposição, o que se denomina trabalho externo, por 

oposição ao trabalho interno, que se realiza no interior do sistema de ensino. 

Uma das prioridades na condução dos procedimentos pedagógicos é a 

seleção dos conteúdos que compõem os programas escolares, sendo o 

conjunto desses conteúdos, também chamado de “saber escolar”, o qual tem 

como fonte original o saber científico. 
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Há uma orientação em relação aos conteúdos escolares presentes nos 

manuais didáticos, parâmetros, programas, etc. Entretanto, alguns conteúdos 

são agregados aos programas, ocorrendo nesse processo as denominadas 

criações didáticas, as quais são “motivadas por supostas necessidades do 

ensino, servindo como recurso para facilitar a aprendizagem”. Quando estas 

ganham terreno no campo didático, de acordo com os pressupostos da teoria, 

corre-se o risco de se perder a finalidade principal que consiste em garantir as 

especificidades do saber. Por meio desse processo, podem ocorrer 

“deformações”, a partir das quais o conhecimento seria “desvirtuado”. É nesse 

âmbito que se destaca a relevância de se manter um “permanente espírito de 

vigilância que deve prevalecer ao longo da análise da transposição didática, já 

que esse conjunto de criações didáticas evidencia a diferença existente entre o 

saber científico e o saber ensinado” (PAIS, 1999, p. 20). 

O fator tempo também entra em cena nessa transposição, se 

constituindo num elemento fundamental do processo didático. Ao discutir o 

tempo didático e o tempo de aprendizagem, destaca-se que o primeiro “é 

aquele marcado nos programas escolares e nos livros didáticos em 

cumprimento a uma exigência legal. Ou seja, enquadra o saber num 

determinado espaço de tempo” (PAIS, 1999, p. 31); já o segundo, é aquele que 

está vinculado com rupturas e conflitos do conhecimento, exigindo uma 

permanente reorganização de informações, e que caracteriza toda a 

complexidade do ato de aprender. Não é seqüencial nem pode ser linear, na 

medida em que é sempre necessário o aprendiz retomar as antigas 

concepções para poder transformá-las.  
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Podemos relacionar esse saber a ensinar (etapa da cadeia da 

transposição didática) com as “estratégias” na análise da fabricação do 

cotidiano escolar de Certeau (1994). Discutiremos, então, alguns aspectos das 

teorias da apropriação de saberes e de como se constitui esse processo de 

fabricação do cotidiano escolar à luz de alguns conceitos abordados na  teoria 

de Michel de Certeau. Tal abordagem, nos permitirá apreender melhor a 

dinamicidade existente entre as teorias, tomando como referência o cotidiano 

escolar.  

 

1.1.2 – O process o de apropriação e a fabricação do cotidiano escolar 

A fabricação das práticas cotidianas, conforme Certeau (1994), 

considera o singular, o popular, a “sucata”; pressupostos fundamentais para 

entendermos a dinâmica da apropriação. Numa instituição como a escola, esse 

processo não ocorre de forma linear, mas há uma cultura que lhe é própria; 

portanto, a escola “fabrica” formas próprias de utilização do espaço a partir de 

suas “táticas”. Em função dessa margem de “manobra,” as “estratégias” podem 

ser modificadas. Trataremos, um pouco mais adiante, desses conceitos 

introduzidos por Certeau (1994). 

As práticas escolares cotidianas são permeadas por apropriações 

(plurais, criativas, singulares). Desse modo, a apropriação não ocorre por meio 

de um ato passivo, de recebimento de algo pronto e acabado; ao contrário, se 

constitui num processo ativo, de (re)construção das práticas já existentes. 
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Albuquerque (2002), procurou apreender como os professores estavam 

se apropriando das prescrições oficiais da rede municipal de Recife para o 

ensino de língua, em particular para o ensino de leitura e verificou que os 

docentes pareciam não estar se servindo dos modelos teóricos que estavam 

presentes nos documentos oficiais orientadores da prática pedagógica 

(especificamente a proposta curricular da rede de 1996). Foi a reação ativa 

desses sujeitos frente às orientações oficiais em relação ao ensino de leitura 

que a autora buscou investigar (ALBUQUERQUE, 2002, p.16).  

De acordo com Chartier (2000), as mudanças nas práticas de ensino 

podem ocorrer nas definições dos conteúdos a serem ensinados, que 

constituiriam as mudanças de natureza didática, ou dizem respeito a mudanças 

relacionadas à organização do trabalho pedagógico (material pedagógico, 

avaliação, organização dos alunos na classe, etc.) que se caracterizariam 

como mudanças pedagógicas. 

No nosso caso, como existe uma proposta – dos ciclos de aprendizagem 

da Rede Municipal de Recife - que implicou numa reorganização do ensino e 

das práticas de avaliação, procuraremos apreender como as professoras têm 

reagido a essas mudanças ocorridas, inicialmente, no âmbito oficial, e que 

possibilidades e/ou limites tal proposta tem trazido às suas práticas. Existe uma 

série de fatores que parecem ganhar terreno nesse fazer docente: questões 

que estão ligadas a mudanças didáticas, mas, sobretudo, às mudanças 

pedagógicas. As práticas de ensino e de avaliação são algumas das 

preocupações que passam a compor esse fazer docente e que merecerão de 
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nossa parte uma investigação minuciosa sobre como esses sujeitos-docentes 

estão se apropriando dessas “mudanças” didáticas e pedagógicas.  

Compreendemos que o fazer docente é influenciado por vários aspectos: 

o conhecimento a ser ensinado, a relação que alunos e professores têm com 

esse conhecimento, a forma como o professor planeja as situações de ensino, 

dentre outros aspectos. Dessa forma, o processo de ensino-aprendizagem é 

marcado por um tripé constituído pelo professor, o saber, o aluno e as relações 

estabelecidas entre eles (CHEVALLARD, 1991, p. 26). Daí que para analisar o 

ensino e a avaliação da aprendizagem do Sistema de Notação Alfabética na 

rede municipal de Recife, tomaremos como eixo não só as mudanças didáticas, 

mas, essencialmente, as pedagógicas. Sobretudo para apreender como as 

mesmas estão ocorrendo e que mudanças esse processo estaria 

desencadeando no campo didático (incluindo os procedimentos didáticos que 

priorizam o tratamento da heterogeneidade bem como as formas de registro do 

ensino e da aprendizagem agora assumidos numa proposta oficial).  

Em se tratando da escola pública, entendemos que os professores 

recebem orientações da Secretaria de Educação, cujo objetivo é o de 

determinar normas, prescrições a serem cumpridas, enfim, “orientações” de 

natureza didática e pedagógica. No entanto, entendemos que essas 

orientações são (re)significadas no processo de apropriação pelos sujeitos que 

integram a instituição escolar.  

Com esse processo de apropriação, diferentes utilizações, 

operacionalizações ocorreriam nesse espaço educativo. Isso se evidencia, por 
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exemplo, quando temos duas escolas de uma mesma rede, mas em 

localidades diferentes e se observa que os procedimentos, práticas realizadas, 

mantêm um distanciamento evidente, uma da outra, em função de suas 

especificidades e, portanto, do que é “fabricado” no interior dos centros 

educativos. Dentro de uma mesma escola também apreendemos essas 

diferenças das apropriações (centrada mais no nível individual) e das 

fabricações (podendo ser coletivas), mediante o processo de negociação 

instalado em cada escola. Daí que o cotidiano escolar é historicamente 

“fabricado” e sofre influências de várias instâncias como a sociedade, a política, 

a vida, o saber (FERREIRA, 2003). Esse cotidiano é um espaço em que se 

“trapaceia”, não no sentido de enganar os outros, mas no sentido de manter 

resguardada a sobrevivência dos sujeitos no espaço ocupado. 

Desse modo, não haveria um discernimento, em se tratando da 

instituição escolar, mas haveria uma camuflagem sobre o que se deve fazer e 

como fazer, ou seja, não saberíamos, à primeira vista, por que se faz o que se 

tem que fazer. Como o lugar dá poder, estrategicamente se pensa em formas 

de utilização desse espaço. Entretanto, as “táticas desviacionistas” não 

obedecem à lei do lugar. É nesse âmbito que a apropriação ganha espaço. O 

que ocorre, na realidade, é uma fabricação de formas próprias de utilização do 

espaço a partir das táticas. É por meio dessa negociação coletiva que surgem 

novos usos dentro do espaço escolar. 

Na verdade, as estratégias estão presentes nas legitimações oficiais e 

as táticas na fabricação do cotidiano. Essas legitimações, prescrições, são 

priorizadas nos saberes a ensinar (propostas pedagógicas), tal como nos 
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revela também a teoria da transposição didática. O que o professor elege 

desse saber a ensinar como sendo relevante para o trabalho com seus alunos, 

passa, essencialmente, pelo nível de apropriação em que se encontra. 

Num trabalho desenvolvido por Chartier (1998), encontramos elementos 

para analisar o processo de apropriação na prática de uma professora que fez 

parte de um estudo de caso. Inicialmente, em seu estudo, a autora tinha como 

referência da prática pedagógica dois modelos: a experiência do professor 

entre os saberes práticos e os saberes teóricos, ou seja, a prática como 

aplicação de uma teoria e a prática como saberes construídos na ação.  

Na prática da professora observada,3 constatou-se procedimentos 

metodológicos distintos4. Do ponto de vista teórico, tais procedimentos seriam 

incompatíveis, entretanto, do ponto de vista dos saberes da ação, existia, como 

denomina a autora em questão, uma “coerência pragmática”. 

Como uma alternativa de atendimento à heterogeneidade, verificou-se 

que a professora costumava atender um grupo específico de escrita dirigida, 

enquanto os outros realizavam tarefas de coordenação motora (ateliê de 

grafismo). Esse exemplo ilustra bem o que é o processo de apropriação, 

marcado pelas convicções, crenças e segurança naquilo que “dá certo”, que 

propicia bons resultados. O professor, como foi destacado por Chartier (1998), 

                                                
3 A professora atuava numa escola de imigrantes; os alunos tinham muitas dificuldades. Era 
considerado um grupo-classe complicado. A pesquisa foi realizada em 1995/1996. Os 
aprendizes estavam no que equivalia ao último ano da escola maternal, 5/6 anos. 
4 Trabalhava com ateliês de grafismo, de escrita dirigida e de escrita livre. O primeiro estava 
ligado às atividades de coordenação motora; no segundo, a professora perguntava o que o 
aluno queria escrever e ensinava-o como cada letra era escrita, dando orientações de como 
escrever: da esquerda pra direita, de cima para baixo; já no terceiro, os alunos escreviam como 
quisessem.  
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estaria mais voltado para “o como fazer”, o que se justificaria no momento em 

que as informações obtidas são diretamente utilizáveis, ou seja, mantêm uma 

ligação direta com a prática. Desse modo, a troca de experiências entre 

colegas seria mais influente que as publicações dos didatas. 

Nesse sentido, as inovações ocorridas no âmbito da prática docente 

seriam difundidas mais graças aos contatos entre colegas que em 

conseqüência de prescrições institucionais (CHARTIER, 1998, p.70). 

Discutiremos a seguir, mais detidamente, as contribuições da fabricação 

do cotidiano escolar, segundo Certeau, a fim de analisarmos como e por que 

são fabricadas as “táticas” e “estratégias” naquele cotidiano. 

De acordo com Ferreira (2003), o cotidiano se faz presente nas diversas 

áreas do conhecimento. A Filosofia, a Sociologia, por exemplo, são áreas que 

privilegiaram o cotidiano nas suas análises sociais. Entretanto, apesar dos 

estudos filosóficos incluírem o cotidiano, a vida cotidiana sempre foi 

considerada como algo inferior (LEFEBVRE, 1991, apud FERREIRA, 2003).  

Conforme Certeau (1994), o cotidiano pode ser entendido como um 

ambiente onde se formalizam as práticas sociais que, por sua vez, sofrem 

influências exteriores. Apesar de concordar com Lefebvre quanto à influência 

das instituições econômicas nas ações e pensamentos dos indivíduos, não 

acredita nesse determinismo econômico no que se refere ao processo de 

análises sociais. 

Desse modo, Certeau nos chama a atenção para o pressuposto de que 

é preciso considerar essas práticas cotidianas enquanto práticas que são 
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“fabricadas” a partir das diversas atividades que se exercem na vida cotidiana, 

dos diversos campos: profissionais, sociais, políticos e culturais (FERREIRA, 

2003, p. 6). 

Na realidade, Certeau propõe tratar as práticas cotidianas como grupos 

de estratégias, sem desconsiderar os aspectos estruturais da sociedade. No 

entanto, essas estratégias são produzidas e recriadas pelos sujeitos por meio 

das práticas cotidianas que possuem uma lógica própria. 

Como elementos essenciais dessas práticas cotidianas, as estratégias, 

conforme Certeau (1985, p. 15), se constituem enquanto “cálculo ou a 

manipulação de relações de força que se tornam possíveis a partir do momento 

em que um sujeito de vontade ou poder é isolável e tem um lugar de poder ou 

saber (próprio)”. A tática “é a ação calculada ou a manipulação da relação de 

força quando não se tem um lugar ‘próprio’, ou melhor, quando estamos dentro 

do campo do outro”. De acordo com o autor (1985), quando não estamos no 

nosso terreno, aproveitamos a conjuntura, as circunstâncias, para dar um 

“golpe”. 

Como já ressaltamos, num espaço como a escola, especificamente nas 

salas de aula, não há uma alternativa clara sobre o que pode ou não ser “uma 

sala de alfabetização”. Mas, através das ações, apreendemos uma prática 

pedagógica de um professor alfabetizador. No entanto, cada professor tem 

uma prática singular que guarda um certo distanciamento daquilo que seria “a 

posição da escola”. Dessa forma, o ambiente escolar é marcado por diversas 
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práticas que revelam esse contexto como sendo múltiplo e complexo 

(FERREIRA, 2003, p. 10). 

Há, portanto, uma necessidade em distinguir os discursos individuais 

dos coletivos construídos pelos profissionais das escolas, dos discursos 

construídos sobre ela, originados a partir de uma racionalidade elaborada por 

diversas instâncias (academia/Ministérios e Secretarias, etc.) e que não se 

operacionaliza na realidade escolar tal e qual como foram “estrategicamente” 

elaborados, mas de uma maneira “taticamente” fabricada.  

A realidade prática não se traduz numa “transposição” literal do que está 

escrito. No contexto das práticas cotidianas, os discursos são transformados de 

acordo com as conjunturas das diversas culturas. Nesse sentido, mesmo com 

um número muito grande de normas e regras de funcionamento, a ação 

educativa possui uma dimensão considerável de indeterminação. Desse modo, 

“as prescrições indicam somente uma série de orientações” (ISAMBERT-

JAMATI, 1970, p. 9, apud  FERREIRA, 2003, p.11). 

Portanto, a grande contribuição de Certeau, segundo Ferreira, é 

apreender que a escola é um espaço onde se desenvolvem práticas que 

podem ser identificadas por meio de “táticas” e “estratégias”.5 

A partir dos elementos destacados nas teorias, encontramos pontos que 

se entrecruzam no que se refere à temática apontada na introdução desse 

trabalho, o que nos permitirá apreender melhor a dinâmica de 

                                                
5 No espaço escolar também são fabricadas estratégias. Destacamos esse dado para que não 
fiquemos com a idéia de que a estratégia parte sempre de instâncias como a secretaria de 
educação.  
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operacionalização do fazer docente no eixo de alfabetização num regime 

ciclado. A Rede Municipal de Recife atravessa um período de transição de um 

sistema a outro, o qual implica, como já fora atestado, uma reorganização do 

ensino, e, com isso, do “saber” e do “fazer”. Esse período nos oportuniza 

verificar as mudanças e ajustes dos encaminhamentos didáticos que atendam 

à heterogeneidade da aprendizagem, marcados essencialmente, pela busca de 

referenciais didáticos e pedagógicos que priorizem tais aspectos. 

Nesse contexto, imprescindivelmente, os sujeitos passariam por um 

processo de apropriação das “estratégias”, requerendo dos mesmos um 

(re)ajuste dos saberes da ação. A partir de então, novas “táticas” seriam 

fabricadas nesse cotidiano escolar. É nesse contexto que reside nosso 

interesse em identificar e analisar a reorganização desse sistema de ensino, 

tendo como referência esses elementos de análise.   

Destacaremos, a seguir, alguns aspectos históricos da avaliação, a fim 

de revisarmos, como a mesma foi se constituindo até chegarmos às 

formulações atuais. 

 

1.2 – Avaliação: breve enfoque histórico 

Historicamente a avaliação parece ter estado dissociada do processo de 

ensino. As atitudes em relação à avaliação parecem revelar a preocupação de 

pais, professores e alunos com a promoção desses últimos. O que interessa 

demonstrar, geralmente, é a aprovação e a conquista de boas notas. Em quase 

nenhum momento os olhares se voltam para a aprendizagem do educando, o 
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que mantém a avaliação como uma sentença final, um fim em si mesma. “Os 

alunos mesmos estão colocados numa situação de competição permanente, 

que impede a existência de uma verdadeira solidariedade, sobre toda uma 

série de temas, por exemplo, sobre avaliação...” (PERRENOUD, 1994, p. 120).  

Enfocando este tema, Batista (1997) nos chama a atenção, entre outros 

aspectos, para as condições pelas quais se exerce a prática de transmissão de 

saberes e destaca que as formas de avaliação comporiam um conjunto de 

fatores que interfeririam na mesma. Segundo o autor, o professor teria clareza 

do desempenho dessa função da avaliação na sua prática. Essa clareza estaria 

presente no momento em que esse profissional elege determinados conteúdos 

e não outros, por facilitarem o processo avaliativo. Dessa forma, o autor 

enfatiza que, “a avaliação – enquanto um dos elementos das condições de 

exercício da prática de ensino – parece conformar a natureza do que se 

transmite nessa prática, ao restringir as escolhas que nela o professor pode 

fazer” (BATISTA, 1997, p. 6).  

Essa prática avaliativa, entretanto, não surge aleatoriamente. Já nas 

pedagogias dos séculos XVI e XVII estava presente com toda intensidade. 

Dentre esses modelos pedagógicos, verificamos que na pedagogia jesuítica do 

século XVI havia já essa preocupação com as provas e os exames. Nesse 

período foram adotadas as  práticas de provas, exames, bancas examinadoras, 
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a fim de garantir a hegemonia político-ideológica da igreja católica, por meio da 

instrução religiosa6 (LUCKESI, 2001, p. 22).  

Quanto à pressão existente, na prática escolar, para o rendimento do 

aluno ser satisfatório, suficiente, a pedagogia comeniana (século XVII) julgava 

ser necessária a “atenção do professor na educação”. Comênio afirmava ser 

interessante a utilização de exames como meio de estimular os estudantes na 

tarefa intelectual da aprendizagem e apontava “que o medo é um excelente 

fator para manter a atenção dos alunos. O professor pode e deve usar esse 

‘excelente’ meio para manter os alunos atentos às atividades escolares. Então 

eles aprenderão com muita facilidade, sem fadiga e com economia de tempo” 

(LUCKESI, 2001, p.22-23). 

A avaliação, tal como está constituída atualmente, recebeu forte 

influência, no Brasil dos estudos norte-americanos (avaliação de programas). 

Um dos principais teóricos representantes da vertente positivista foi Thorndike. 

Este e outros, a partir das duas primeiras décadas do século XX, realizaram 

estudos acerca da mensuração e mudanças do comportamento humano.  

“A partir dos anos 60, principalmente, foi muito ampla a divulgação da 

proposta de Ralph Tyler, conhecida como avaliação por objetivos” 

(HOFFMANN, 1991, p. 39). Baseando-se numa concepção comportamentalista 

de ensino-aprendizagem, Tyler definiu seu enfoque avaliativo da seguinte 

forma: “(...) a avaliação deve julgar o comportamento dos alunos, pois o que se 

                                                
6 Destacamos que nesse contexto não tínhamos um modelo de avaliação definido. É tanto que 
nos referimos a modelos pedagógicos. Ancorados nesses modelos, as práticas avaliativas se 
restringiam aos testes e exames). 
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pretende em educação é justamente modificar tais comportamentos.” (TYLER, 

1949, p.106 ). Logo, essa concepção do processo avaliativo está respaldada 

literalmente na verificação e comparação dos comportamentos dos educandos, 

em função do que foi elaborado, traçado como objetivos. Tal comparação é 

acompanhada de uma nota (ou conceito); que situa o educando numa 

determinada posição da escala hierárquica do nível de aprendizagem.  

Centrando-nos ainda na década de 60, Scriven também contribuiu 

significativamente para a teorização da avaliação de programas. Podemos 

afirmar que foi o precursor na diferenciação dos papéis ou aspectos formativo e 

somativo da avaliação.  

Para Scriven (1981), há uma distinção entre objetivo e funções da 

avaliação: o objetivo seria o de julgar o mérito de alguma coisa7; já as funções 

são de duas ordens: formativa, a qual consiste no fornecimento de informações 

a serem utilizadas na melhoria de um programa em suas partes ou em seu 

todo; e a somativa, que consiste no fornecimento de informações sobre o valor 

final de um programa instrucional. Scriven afirmou que os educadores deviam 

julgar não só os objetivos, mas também os resultados.  

Conforme Hoffmann (1991), as idéias que sucederam a teoria de Tyler, 

desenvolvidas por Benjamin Bloom, conservaram a teoria do primeiro, 

mantendo o pensamento positivista. Segundo a classificação realizada por 

Bloom, Hasting e Madaus (1983), encontramos que a avaliação pode ser 

concebida como diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação diagnóstica, 

                                                
7 O autor elaborou um conceito de avaliação distinguindo-o da mensuração. 
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envolveria a descrição, a classificação e a determinação do valor de algum 

aspecto do comportamento do aluno.8 A avaliação formativa, buscaria 

basicamente identificar insuficiências principais em aprendizagens iniciais, 

necessárias à realização de outras aprendizagens a partir do programa 

elaborado. Ou seja, a avaliação formativa “é o uso de avaliação sistemática 

durante o processo de elaboração do programa, de ensino e de aprendizagem, 

com o propósito de aperfeiçoar quaisquer destes três processos”. Já a 

avaliação somativa, seria utilizada ao final de um período do ano escolar, curso 

ou programa, para fins de atribuição de notas, certificados, curso de estudos, 

ou plano educacional (BLOOM et al, 1983, p. 129-130).  

Para Bloom, o domínio da aprendizagem é teoricamente disponível para 

todos e é tarefa da instrução encontrar os meios para que a maioria dos 

estudantes aprendam, isto é, meios que capacitem para tal (BLOOM, 

HASTINGS & MADAUS, 1983).  

De acordo com Depresbiteris (1997, p. 34-35), as idéias de Bloom foram 

muito importantes para a geração de um sistema de ensino e avaliação mais 

coerentes entre si. Ao destacar a relevância do domínio de taxonomias, 

despertou os professores para o perigo da incoerência entre o que se ensina 

(por exemplo, memorização de fatos ou conceitos) e o que se avalia (por 

exemplo, a exigência de níveis mais elevados como a análise ou a síntese). 

Esse quadro da avaliação de programas, explicitado anteriormente de 

                                                
8 As finalidades da função diagnóstica se caracterizam por uma localização adequada do aluno 
no início da instrução, ou de descobrir as causas subjacentes às deficiências de aprendizagem, 
à medida que o ensino evolui (BLOOM et al, 1983, p. 97-98). 
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forma breve, teve o objetivo de fazer uma ponte com algumas medidas que 

vêm sendo tomadas (no âmbito da avaliação da aprendizagem), e que serão 

enfocadas nesse trabalho, sobretudo a partir da década de 80, ao longo da 

história da avaliação, medidas estas que têm o intuito de promover um ensino e 

uma avaliação a serviço da promoção escolar. Dessa forma, apreenderemos a 

dinamicidade, mesmo que lenta, das inovações presentes no âmbito 

educacional, e claro, da avaliação da aprendizagem. 

 

1.3 – A avaliação da aprendizagem escolar e a propo sta dos c iclos de 
aprendizagem 

 

1.3.1 – Escola Seriada: resquícios de um modelo secular 

Na história educacional brasileira ainda temos acompanhado a 

permanência de elevados índices de reprovação e evasão escolares. Com 

base nesse pressuposto, podemos inferir que a escola parece não ter sido uma 

instância a serviço da inclusão escolar e social de todos os que nela estão 

envolvidos. Pelo contrário, a avaliação, tal como concebida e vivenciada, tem 

sido um dos principais ou o principal mecanismo legitimador do fracasso 

escolar. Com isso, nos perguntamos para que e para quem a avaliação 

esteve/está servindo.  

Na realidade, o processo avaliativo tem sido confundido com o ato de 

atribuir notas, selecionar os educandos, de forma a restringir um processo tão 

dinâmico e complexo à aprovação e reprovação do aprendiz. Por 
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conseqüência, restringe-se a própria finalidade do processo ensino-

aprendizagem.  

Pensando nessa escola seletiva/excludente, nos remetemos 

inevitavelmente à escolarização por série, que tem reinado em nossos 

sistemas de ensino. No que se refere a este modelo de escola, Krug (2002,     

p. 52) traz o dado do site do INEP 1998, de que 11,1% dos alunos são 

excluídos do sistema escolar anualmente. Infelizmente, segundo a autora, 

esses educandos não concluirão o ensino fundamental e tampouco aprenderão 

a ler. Não podemos deixar de destacar os dados atuais do índice de retenção 

na 1ª série fornecidos pelo mesmo site de que a reprovação chegava a 31,6% 

na 1ª série e 20,2% na 2ª série em 2001.9 Segundo o censo escolar fornecido 

pelo INEP, de cada 10 alunos do ensino fundamental, dois repetiram a série 

cursada entre 2001 e 2002. No período anterior a esses anos, a taxa de 

reprovação era de 21,7%.  

Apesar de questionamentos quanto à ineficácia desse modelo de escola 

terem surgido já no início do século XX, “por valorizar o medo, o sofrimento, o 

fracasso... era muito apreciado e aplicado na chamada boa escola brasileira 

dos anos 50” (NEUBAUER, 2001, p. 3). Ou seja, a boa escola era aquela que 

excluía, reprovava. A partir desses dados, ressaltamos o paradoxo  existente 

entre a expansão do ensino público a camadas menos privilegiadas da 

sociedade e a permanência desse contingente de alunos no mesmo, 

                                                
9 Fonte: MEC/INEP. 
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usufruindo uma educação de qualidade.  

Mediante essa realidade, algumas medidas têm sido tomadas como 

alternativas que objetivam, pelo menos do ponto de vista oficial, a superação 

gradativa desse quadro lastimável do fracasso escolar. Uma dessas medidas é 

a promoção automática, tema que abordaremos a seguir.  

 

1.3.2 – Promoção automática: uma alternativa viável para a gradativa 
superação do fracass o escolar? 

Uma medida que foi e é amplamente criticada quanto à sua eficácia no 

ensino e na aprendizagem, mas que merece profunda atenção por todos os 

que estão envolvidos no processo educativo, é a promoção automática, já que 

esta oficialmente se apresenta como uma proposta de superação do fracasso 

escolar, sobretudo com a eliminação da reprovação nas séries iniciais. 

Segundo Barreto (1999, p. 39), foi com  

a participação de educadores brasileiros nos debates 
propiciados pela Conferência Regional Latino-Americana sobre 
Educação Primária Gratuita e Obrigatória, promovida pela 
UNESCO em colaboração com a organização dos Estados 
Americanos OEA, realizada em Lima em 1956, 

  

que entrou em cena, entre nós, a discussão da promoção automática para 

deter o acréscimo das reprovações.  

Em 1958, o Rio Grande do Sul adotou a modalidade de progressão 

continuada, criando classes de recuperação, cujo objetivo era atender aos 

alunos com dificuldades, fazer com que estes voltassem a sua classe ou 
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continuassem no seu próprio ritmo (MORAIS, 1962, citado por BARRETO, 

1999, p. 32). 

No estado de Pernambuco ocorreu a organização por níveis em 1968, 

em substituição às séries ou anos de escolaridade. A justificativa era a de que 

a organização do ensino por níveis possibilitava a adequação do currículo às 

necessidades e interesses dos alunos. “No mesmo ano, o estado de São Paulo 

adotou a reorganização do currículo da escola primária em dois ciclos: o nível I, 

1ª e 2ª séries e o nível II, 3ª e 4ª séries” (BARRETO, 1999, p. 35).  

Entretanto, a proposta em questão suscita preocupações por parte dos 

teóricos e de todos envolvidos no processo educativo quanto: a sua 

operacionalização, ao fato de que pode ser uma medida que adie o aspecto da 

reprovação da 1ª para a 2ª série, à descontinuidade política, à contratação 

temporária de professores, entre outros aspectos. 

Mainardes (2001, p. 39) traçou, em linhas gerais, um quadro de como se 

deu o processo de implantação da promoção automática no Brasil. Como já 

destacado, foi na década de 50 que se iniciaram as primeiras discussões sobre 

sua viabilidade. Em seguida, no período de 1968 a 1984, ocorreram as 

primeiras experiências de implantação nos estados de São Paulo, Santa 

Catarina e Rio de Janeiro. De 1984 a 1990 houve uma revisão e mudanças 

dessa proposta, combinando-a com as primeiras experiências de organização 

da escolaridade em ciclos (Ciclo Básico de Alfabetização em São Paulo, 1984; 

Minas Gerais, 1985; Recife, 1986; Paraná e Goiás, 1988). A partir dos anos 90, 

a idéia da escolaridade em ciclos foi incorporada aos ideários pedagógicos e 
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reafirmada na nova LDB, que instituiu a possibilidade do desdobramento do 

ensino fundamental em ciclos e o regime de progressão continuada. 

Conforme Poli (1998, citado por MAINARDES, 2001, p. 36), há uma 

diferença nítida entre a promoção automática e a progressão continuada, já 

que  

a progressão continuada prevê 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.  

 

Há ainda a progressão parcial, cujo objetivo é promover o aluno para a 

série ou nível seguinte, e garantir nesse mesmo ano os conteúdos ou 

competências não construídos previamente, numa sala de aula à parte. Tal 

possibilidade encontra respaldo na LDB 9394/96, no artigo 24, inciso III, em 

que destaca que os sistemas de ensino que adotam a progressão regular por 

série podem adotar tal medida, desde que não comprometa o currículo. 

Sobre a promoção automática, Lüdke (2001, p. 30) nos alerta para o fato 

de que a idéia de ciclo de fato traz à tona a necessidade de se levar em conta a 

evolução natural do aluno no concernente à aprendizagem, objetivando seu 

sucesso na escola e que a divisão arbitrária em séries constitui-se num esforço 

para “racionalizar a organização escolar”. A autora destaca que  

não se pode simplesmente suprimir as séries e suspender a 
avaliação dos alunos na passagem entre elas, como às vezes 
tem sido interpretada a promoção automática, passando o 
aluno das mãos de um professor para as de outro, sem assumir 
a responsabilidade de verificar como ele se encontra em 
relação aos domínios esperados para aquele período. 
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Contrária a essa concepção, a autora passa a tratar das mudanças que 

efetivamente devem ocorrer dentro de uma escolarização “ciclada”, como por 

exemplo, o fator tempo (que é mais flexível), a importância da interação entre 

os professores na resolução dos “problemas” (incluindo aí o conselho de 

classe), além do respeito ao ritmo de cada aluno.  

A proposta visa, primordialmente, promover o sucesso das crianças que 

são fracassadas na escola, levando-se em conta o princípio da diferença 

presente no ambiente escolar e, conseqüentemente, o trato didático, aí incluída 

a avaliação desses educandos. Dessa forma, há um rompimento com a idéia 

da homogeneidade, assumindo-se, verdadeiramente, a heterogeneidade 

presente nas diferenças existentes na sala de aula, no que se refere ao 

processo de aquisição e construção do conhecimento (KRUG, 2002; 

VASCONCELOS, 1999). Entretanto, a repercussão no âmbito educacional não 

deixa de suscitar preocupações que giram em torno do aumento das 

estatísticas, mas não necessariamente numa melhoria do processo ensino-

aprendizagem e, com isso, da permanência do aluno com a garantia da 

qualidade no ensino.  

Ao defender a organização em ciclos, Perrenoud (2001, p. 80) afirma 

que é preciso romper com a estruturação do curso em programas anuais, e 

enfatizar a construção contínua de competências-chave, através das atividades 

disciplinares e das situações didáticas que desenvolvam competências 

transversais. Nesse sentido, “os ciclos pedagógicos não são mais uma idéia de 

esquerda”. Segundo o autor, a mais longo prazo, o pleno uso dos ciclos 
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pedagógicos passa pela crescente profissionalização do ofício de professor 

(PERRENOUD, 2001, p. 189).  

No caso da Rede Municipal de Porto Alegre, Krug (2002, p. 52) afirmava 

que a proposta oferecia toda uma estrutura para que funcionasse bem: 

laboratórios de aprendizagem, professores itinerantes, sala de integração e 

recursos, assessoria pedagógica, etc.  

Tal como concebido naquela rede pública de ensino, a avaliação nos 

ciclos seria aquela “que indicaria as intervenções necessárias, para que a 

aprendizagem se concretize com base em relações solidárias, responsáveis e 

construtivas”. Portanto, esta seria permeada por “um movimento de reflexão 

sobre a prática que nos coloca sempre duas questões: o que deveríamos fazer 

e o que podemos fazer” (KRUG, 2002, p. 63-64). 

É interessante ressaltar a dinâmica de passagem de um ano do ciclo 

para o outro. Segundo Krug (2002), naquela rede de ensino, se a criança 

apresentasse algumas dificuldades, teria apoio que variaria em três níveis: o 

atendimento simples, o de apoio didático e o especializado, conforme o grau de 

dificuldade.  

O fundamental é a clareza desta nova lógica de escola 
organizada não para aprovar todos, mas para viabilizar a 
aprendizagem para todos, transformando a escola pública 
municipal em uma escola que ensina e aprende com todos 
(KRUG, 2002, p. 75). 

 

Tanto na visão de Perrenoud, (2001) como na de Vasconcelos (1999), 

não estamos diante de mais um modismo, mas de uma alternativa estrutural 
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que visa mudar as relações da escola numa direção de superação gradativa do 

fracasso que ainda se faz presente. Para isso será necessário colocar a todos 

os agentes escolares o desafio de desmistificar o pressuposto de que trabalhar 

com os ciclos de aprendizagem implicaria ‘abandonar o aluno a seu ritmo’. 

Significaria, sim, possibilitar mais tempo de estudo na escola, com 

atendimentos específicos às suas necessidades e atividades diferenciadas. O 

objetivo principal seria fazer com que as turmas “de progressão” tendam a ser 

eliminadas, na medida em que a pretensão é transferir aqueles alunos para as 

turmas de ciclo correspondentes aos pares em idade (KRUG, 2002, p. 76).  

De acordo com Vasconcelos (1999, p. 90), é preciso levar em 

consideração a participação efetiva do professor, condição necessária para o 

sucesso da proposta. Ele destaca que “há premente necessidade de os 

professores estarem convencidos da proposta, pois, afinal, são eles que estão 

administrando-a no cotidiano da sala de aula”. Daí que a adesão e o sucesso 

da proposta passa pelo processo de negociação com os mestres e de 

investimento na formação continuada.  

Como já fora destacado, além da promoção automática, o ciclo básico 

de alfabetização também fez parte dessas medidas alternativas. Nos 

deteremos um pouco no processo de implantação dessa proposta, bem como 

na extensão da proposta dos ciclos a todo o ensino fundamental a partir da 

orientação presente na nova LDB 9394/96. 
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1.3.3 – A experiência dos c iclos básicos de alfabetização: da década de 80 
à nova LDB 

A partir da década de 1980, diversos estados e municípios implantaram 

Ciclos Básicos de Alfabetização (CBA). No bojo do compromisso com a 

mudança no setor educacional, que surgia como medida democratizante, os 

ciclos de alfabetização (1984 – São Paulo; 1985 – Minas Gerais; 1986 - Recife 

e 1988 – Paraná e Goiás), eliminaram a reprovação no final da 1ª série e 

mudaram o enfoque da avaliação, propondo, em alguns locais, estudos 

complementares para os alunos com dificuldades na apropriação dos 

conteúdos (MAINARDES, 2001, p. 45). Com isso, “o Ciclo Básico de 

Alfabetização marcou uma ruptura com a idéia da simples promoção 

automática, subsidiando a possibilidade da implantação do ensino por ciclos 

nas demais séries do ensino fundamental” (MAINARDES, 2001, p. 45). 

O principal objetivo dos CBA, conforme Barreto (1999, p. 37), era o de 

“diminuir a distância entre o desempenho dos alunos das diferentes camadas 

da população, assegurando a todos o direito à escolaridade. O que estava em 

jogo não era a retenção ou promoção escolar, mas a flexibilidade curricular”. 

Com isso, há um destaque à preocupação em atender a todos, levando em 

conta suas diferenças. Daí que se anuncia também a preocupação com a 

revisão dos conteúdos e com o atendimento à heterogeneidade dos alunos, 

atentando-se aos critérios de avaliação. No Rio de Janeiro (a partir de 1991/92 

no município e em 1994 no estado) tal proposta ficou conhecida como “Bloco 

Único” (o continuum das duas séries). 
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Há uma ressalva da autora, agora mencionada, em relação à 

flexibilidade da formação de turmas, já que ocasionaria a manutenção da 

tradição em se compor turmas homogêneas, além do remanejamento 

excessivo dos alunos, o que do ponto de vista didático parece ser um desastre 

(isso ocorreu no início da proposta em São Paulo). 

Segundo Barreto (1999, p. 38),  

a introdução do ciclo básico desencadeou um debate amplo 
sobre a avaliação nas redes de ensino que o adotara. Se na 
década de 70 predominou a avaliação do rendimento centrada 
na dimensão isolada do aluno, nos anos 80, a ênfase desloca-
se decididamente para a consideração das variáveis presentes 
no contexto escolar que estariam afetando o seu desempenho.  

  

Trazendo dados relevantes acerca dos doze anos de implantação do 

CBA na rede estadual Paulista que durou de 1983 a 1995, Duran (2002, p. 1) 

destaca que a proposta “conseguiu ultrapassar uma barreira jamais transposta 

pela administração pública paulista: a de permanecer no tempo, consolidando 

um ganho de 13% nos índices de promoção em relação ao regime seriado”. 

Duran (2002, p. 3), aponta que a proposta objetivava, essencialmente,  

enfrentar a partir dos primeiros anos de escolaridade, a 
questão da alfabetização e da democratização da escola, uma 
escola em que aproximadamente 40% das crianças não 
ultrapassavam a barreira da primeira série, e em que grande 
parte dos sobreviventes conservava dificuldades no uso da 
língua escrita ao longo das séries seguintes. 

 

Algumas medidas estruturadoras foram consideradas com a implantação 

da proposta em SP: além de eliminar a reprovação na 1ª série, era preciso 



     

 

48 
 
 
oferecer apoio suplementar de duas horas aos alunos; realizar reuniões com os 

professores, encontros de aperfeiçoamento e atualização docentes e 

recompensar os professores que fizessem a opção por trabalhar com o ciclo 

básico. 

Com isso,  

a proposta do CB questionava algumas idéias ainda arraigadas 
no magistério como a de que a reprovação pode ser benéfica 
para o aluno; que a reprovação garante a qualidade de ensino 
e que o prazo de um ano é suficiente para a criança se 
alfabetizar (DURAN, 2002, p. 4).  

 

Na realidade, a proposta transcendia os critérios de avaliar para aprovar 

ou reprovar; esta levava em conta a necessidade de se flexibilizar o currículo, 

as formas de reunir os alunos, os métodos e conteúdos de ensino, uma 

mudança na avaliação e na alfabetização sem a qual, conforme a autora, não 

atingiria seu objetivo. 

Entretanto, aquela proposta não dispensava algumas questões 

problemáticas que dificultavam, na íntegra, seu processo de implantação com 

qualidade, como por exemplo: a inexistência de espaço físico nas escolas, a 

ausência de um coordenador pedagógico para orientar os trabalhos, a alta 

rotatividade do corpo docente, a necessidade de reduzir o contingente de 

alunos por classe, e a resistência em rever-se os critérios de remanejamento 

de alunos, cujo índice era muito alto, em função da tentativa de 

homogeneização das turmas (esse ponto era considerado correto no início da 

proposta). Registre-se, ainda, a indefinição de parâmetros claros para 

avaliação dos alunos que concluíram o CB em 1985 (DURAN, 2002, p. 5). 
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Ao apresentar uma nova forma de entender e de trabalhar a 

aprendizagem da leitura e da escrita, tal proposta representou um momento de 

ruptura qualitativa. Por um lado, desencadeou mudanças nas práticas 

“tradicionais” em sala de aula e, por outro, reacendeu “resistências”. Por 

exemplo, ao discutir e valorizar a noção do “erro construtivo”,10 a nova proposta 

mexeu fundo com as concepções escolares tradicionais que têm horror ao erro 

(DURAN, 2002, p. 10). 

A “resistência” por parte dos agentes educativos não poderia deixar de 

entrar em cena, já que se tratava de uma proposta que mexia com a base da 

organização do ensino historicamente pautado num modelo escolar seriado. 

Esta considerava as produções infantis como tentativas lógicas de se apropriar 

do Sistema de Notação  Alfabética e instituía a necessidade de valorizar a 

heterogeneidade em sala de aula. Portanto, além das variáveis político-

administrativas, temos que encarar toda a teia que complexifica as relações 

escolares, aí inserido o profissional professor. 

Merece destaque ainda, a proposta do CBA na rede pública municipal de 

Recife, implantada no período de 1986 a 1988 (PCR/SEC, 1986). Em nosso 

contexto, a descontinuidade política foi fator preponderante para a não-

continuidade da proposta.  

Em consonância com os princípios da proposta de São Paulo, a 

proposta de Recife visava promover o sucesso escolar das crianças que 

                                                
10 Abordaremos o aspecto do erro numa perspectiva construtiva, epistemológica mais adiante. 
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fracassavam, uma vez que o quadro de fracasso aqui também era alarmante, 

sobretudo na 1ª série. 

No que se refere à avaliação, destacamos que a meta da proposta era  

a de engendrar com o professor mecanismos que 
substituíssem ou se acrescentassem às “notas” das atuais 
avaliações, e que lhe permitissem compreender a evolução do 
aluno na aprendizagem da leitura e escrita (...) (PCR/SEC, 
1986, p. 13).  

 

A disseminação da experiência com ciclos no s nossos sistemas de 

ensino extrapolou o âmbito específico de cada proposta (municipal ou estadual) 

para uma instância maior, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (9394/96), a qual abriu a possibilidade da escolarização básica se 

organizar em ciclos. Em seu artigo 23, consta:  

A educação básica poderá organizar -se em séries anuais, 
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de 
estudo, grupos não seriados, com base na idade, na 
competência e em outros critérios, ou por forma diversa de 
organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar (BRASIL – LDB, 1996). 

 

Atualmente, temos em nosso país redes de ensino que adotaram um 

regime de ciclos com as mais diversas denominações (ciclos de formação, 

ciclos de aprendizagem, ciclos pedagógicos, ciclos de desenvolvimento, etc)11, 

sendo a essência da proposta a mesma, ou seja, procurar alternativas que 

promovam um ensino, uma aprendizagem, uma avaliação significativos a 

                                                
11 Neste trabalho tomaremos como sinônimos tais expressões. 
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todos, e que consigam, se não erradicar, ao menos minimizar o quadro de 

fracasso escolar até então presente nos sistemas públicos de ensino. 

Paralelamente à implantação de ciclos de aprendizagem, vivemos em 

nosso país, experiências com alguns programas que se traduziam na tentativa 

de enfrentar o fracasso produzido na escola: programas de correção de fluxo 

foram implantados. Um deles foi o programa Acelera Brasil (1999) que tinha o 

objetivo de corrigir as distorções idade-série, atreladas ora ao ingresso tardio 

na escola, ora às sucessivas reprovações e evasão escolares que fazem parte 

do cenário educacional brasileiro. 

No Paraná (com alunos de 5ª, 6ª e 7ª séries) foi implantado (a partir de 

1997), o projeto correção de fluxo (ou o Programa de Adequação Idade-Série). 

No Estado de São Paulo, a partir de 1996, foi implantado o projeto classes de 

aceleração com alunos de 1ª a 4ª série (MAINARDES, 2001, p. 37).  

Novamente Mainardes (2001, p. 38) chama a atenção para o caráter 

economicista que pode estar subjacente a esses programas, já que há um 

interesse em descongestionar os sistemas de ensino e com isso reduzir os 

gastos (inclusive com o apoio de órgãos internacionais).  

Mesmo estando ancorada na LDB, sabemos que a proposta dos ciclos 

de fato suscita mudanças até então inquestionáveis como o tempo escolar e o 

tempo do aluno, no que se refere ao processo de aprendizagem, à 

flexibilização do currículo escolar, à importância de negociar com os 

professores a viabilidade de implantação de tal proposta e com isso, o 

investimento na formação em serviço dos mestres; enfim, aspectos que devem 
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reger a mesma com a devida estrutura, a fim de que não seja mais uma 

tentativa que não se traduza em resultados significativos do ponto de vista da 

organização escolar anteriormente vigente. 

No próximo item abordaremos, no conjunto dessas mudanças em vários 

municípios brasileiros, aspectos ligados especificamente à proposta dos ciclos 

de aprendizagem implantada na rede municipal de Recife a partir de 2001. 

 

1.3.4 – A implantação do s ciclos de aprendizagem em Recife a partir de 2001 

A Prefeitura da Cidade do Recife, na gestão iniciada em 2001, vem 

implantando a organização escolar em ciclos de aprendizagem. Pautados no 

artigo 32 da LDB, cujo pressuposto básico é a formação cidadã, adotaram tal 

organização. Na tentativa de melhorar a qualidade do ensino e o tempo do 

aluno na escola, a Prefeitura de Recife optou pelo acesso à escola aos 6 anos. 

Essa opção encontra respaldo no artigo 87 da LDB, parágrafo 3º, inciso I da 

mesma lei, o qual explicita que cada município, e supletivamente o estado e a 

união deverão: “matricular todos os educandos a partir de sete anos de idade 

e, facultativamente, a partir dos seis anos, no ensino fundamental”.  

Segundo documento produzido em 2001 (PCR, 2001) a Secretaria 

Municipal de Recife fez a escolha então, pela substituição do ensino 

fundamental em séries por sua estruturação em quatro ciclos, o primeiro com 

duração de três anos e os subseqüentes com dois anos. Dessa forma, além de 

ampliar para nove anos de duração o ensino fundamental, a SMER, diante do 

desafio a que todos os sistemas públicos de ensino estão submetidos, 
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pretendia enfrentar o grande “bicho” que está instalado na educação escolar 

que é a repetência.   

A proposta em foco pressupõe que todos os agentes que compõem a 

escola, trabalhem coletivamente na definição de uma instituição de qualidade e 

integradora, para que:  

os alunos, em movimento contínuo e permanente, tenham a 
garantia da construção de seu conhecimento (...), o 
professorado se reconheça como artífice de seu fazer 
pedagógico (...) e nas políticas públicas educacionais, ressalte-
se a importância social da educação escolar (PCR, 2001, p. 
9-10).  

 

Esses pressupostos estão definidos no texto da proposta, tendo em vista 

seus princípios que são: 1) o da igualdade,  o qual tem como objetivo o acesso 

por todos ao conhecimento científico, cultural e socialmente construído pela 

humanidade a todos, 2) o princípio do reconhecimento das diferenças, que 

defende a busca de diferentes alternativas que atendam essa construção do 

conhecimento, reconhecendo que o ser humano é complexo; 3) o princípio da 

inclusão, que por meio das estratégias de ensino objetiva promover a todos o 

acesso ao conhecimento com intervenções apropriadas; 4) o princípio da 

integralidade, o qual rompe com a fragmentação do conhecimento presente no 

sistema seriado e admite que o processo de construção do conhecimento é 

marcado por contínuos conflitos; e 5) o princípio da autonomia, cujo objetivo é 

capacitar o sujeito para tomada de decisão de acordo com seus interesses e 

necessidades  (PCR, 2001, p. 31-32).  
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As medidas descritas até então possuem pressupostos que comungam 

com uma avaliação que promova o aluno em seu processo de escolarização, 

respeitando seu ritmo, portanto, procurando adequar o currículo ao seu nível de 

desenvolvimento. Nessa esteira de mudanças teórico-metodológicas, alguns 

autores têm investido suas produções numa avaliação formativa que 

desencadeie uma regulação das aprendizagens e leve, necessariamente em 

consideração a heterogeneidade. É sobre esse assunto que nos deteremos a 

seguir. 

 

1.4 – Avaliação formativa reguladora no contexto da diversidade  

Concordando com o princípio do atendimento à diversidade, Silva (2003) 

aborda a avaliação numa perspectiva formativa reguladora. Segundo o autor, 

deve-se reconhecer as diferentes trajetórias de vidas dos educandos e para 

isso é preciso flexibilizar os objetivos, os conteúdos, as formas de ensinar e de 

avaliar, em outras palavras, contextualizar e recriar o currículo. Para que isso 

ocorra, é necessário dominar o que se ensina, saber  qual a relevância social e 

cognitiva do ensinado, para definir o que vai se tornar material a ser avaliado 

(SILVA, 2003, p. 11). A avaliação precisa estar em constante diálogo entre 

formas de ensinar e percursos de aprendizagem dos alunos. Por este motivo, 

se torna necessária a diversificação dos instrumentos avaliativos, que tem uma 

função estratégica na coleta de um maior número e variedade de informações 

sobre o trabalho docente e os percursos de aprendizagens (SILVA, 2003, p. 

14). 
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Segundo essa perspectiva, é de fundamental importância a  

seleção consciente do que devemos ensinar. É o primeiro 
passo a ser dado para a construção de uma aprendizagem 
significativa na escola. Em decorrência dessa tomada de 
posição em relação ao que é realmente importante, é que 
podemos organizar nosso tempo na sala de aula e definir o que 
iremos avaliar e as formas que adotaremos para avaliar 
(LEAL, 2003,  p. 20). 

 

Essa clareza sobre o que o professor vai ensinar garante também uma 

avaliação significativa e para que isso ocorra “...é preciso delimitar em cada 

nível de ensino as expectativas de aprendizagem, pois delas dependem tanto 

nossos critérios de avaliação quanto o nível de exigência” (LEAL, 2003, p. 20). 

Portanto, é preciso definir um perfil de saída de cada série ou nível de ensino e 

um esforço em compreender os processos de construção de conhecimentos 

das crianças. 

Silva (2003, p. 17) aborda três tipos de avaliação: a diagnóstica ou 

prognóstica, a reguladora e a somativa. A primeira dá as condições ao docente 

de identificar o que os educandos sabem sobre o que se pretende ensinar para 

orientar o planejamento inicial e fazer algum prognóstico nas relações entre 

objetivos, conteúdos e realidade sociocognitiva dos alunos. A segunda traz 

informações para fazer as regulações no trabalho do professor em função do 

desenvolvimento dos aprendizes, conscientizando-os dos seus percursos de 

aprendizagens. A terceira dá o resultado integral e final em um tempo 

pedagógico determinado da interação entre docentes, conteúdos, objetivos, 

metodologias, educandos . 
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Em se tratando desse ensino voltado à diversidade, à adaptação voltada 

às necessidades e características dos alunos, Coll (2003) destaca que  

a avaliação das aprendizagens dos alunos somente poderá 
cumprir seu objetivo de contribuir para a melhoria do ensino se 
atuar de maneira efetiva como ajuste dos processos de ensino 
e aprendizagem. Isso significa reforçar tanto seu papel 
formativo, de ajuste do ensino, como seu papel formador, de 
ajuste da aprendizagem (p. 150-151).  

 

Esse papel formador implica numa participação efetiva do educando no 

processo de aprendizagem.  

No bojo dessas mudanças paradigmáticas por que passa a área 

educacional, bem como no âmbito pedagógico e didático, a avaliação se insere 

nesse campo suscitando reflexões que objetivam mudar o rumo das práticas 

existentes que parece não ter, ao longo da história, repercutido em mudanças 

substanciais, em se tratando de uma prática avaliativa respaldada numa 

contínua negociação e interpretação de sentidos.   

De acordo com Hadji (2001) a avaliação é um ato que se inscreve num 

processo geral de comunicação/negociação. É uma interação, uma troca, uma 

negociação entre um avaliador e um avaliado, sobre um objeto particular e um 

ambiente social dado (WEISS, 1991, p. 6 apud HADJI, 2001, p. 34-35). Na 

verdade, comunicação e negociação andam juntos. Por isso, o que a avaliação 

escolar precisa para progredir (para mais justiça e, ao mesmo tempo, mais 

objetividade) é, primeiramente de um contrato social (o qual determina e fixa as 

regras do jogo) (CHEVALLARD, 1986, p. 58 citado HADJI, 2001, p. 40). 
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A avaliação formativa está respaldada nesse processo de negociação e 

é uma abordagem que tem ganhado terreno nessas discussões teórico-

metodológicas. Conforme Perrenoud (1999, p. 148-149) uma avaliação só é 

formativa se desemboca em uma forma ou outra de regulação da ação 

pedagógica ou das aprendizagens. No sentido mais amplo do termo, não 

funcionaria sem regulação individualizada das aprendizagens. A mudança das 

práticas de avaliação é então acompanhada por uma transformação do ensino, 

da gestão da aula, do cuidado com os alunos em dificuldade. 

Hadji (2001) aponta a avaliação formativa como utopia promissora no 

sentido de se traduzir num modelo ideal, indicando o que deveria ser feito para 

tornar a avaliação verdadeiramente útil em situação pedagógica. A avaliação 

formativa não tem um dispositivo pronto, não é observável. Ou seja, esse 

modelo “ideal” não é diretamente operatório. Portanto, ela sempre terá uma 

dimensão utópica (p. 22). 

No bojo de uma perspectiva avaliativa formadora visualizamos o erro 

numa dimensão construtiva, epistêmica. Aspecto que priorizaremos a seguir. 

 

1.4.1 – O erro numa perspectiva construtiva, epistemológ ica e o process o 
avaliativo 

Um dos aspectos notórios nesse processo de mudança das práticas 

avaliativas é a atenção dada ao erro numa perspectiva construtiva, 

epistemológica.  
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Segundo Astolfi (1997, p. 2), muitas vezes, o conhecimento passa a ser 

concebido como construindo-se por meio de uma esteira rolante. Isso ocorre 

por uma certa representação do ato de aprender. É como se o erro não fosse 

passível de ocorrer e, no tocante à aprendizagem, se esperasse que esta 

ocorresse por meio de um método natural, onde as descobertas fossem calmas 

e estáveis. Nesse conjunto de coisas (nessa representação), o erro é sinônimo 

de fracasso.  

Com o objetivo de situar o erro numa perspectiva epistemológica, Astolfi 

explicita três modelos pedagógicos que irão divergir quanto à condição, à 

origem e ao tratamento do erro. No primeiro, o modelo transmissivo, o erro é 

considerado como algo deplorável e se constitui numa condição negativa que 

leva ao fracasso; a origem deste estaria única e exclusivamente centrada no 

aluno (culpabilização do indivíduo por seu fracasso) e o modo de tratamento 

dar-se-ia por meio de uma avaliação posterior, para verificação do que foi 

aprendido. No modelo behaviorista, a condição do erro é pautada no modelo 

anterior, entretanto, a sua origem não está centrada no aluno, mas num defeito 

da planificação (o programa foi falho); o modo de tratamento se dá a priori para 

prevenção do erro; é preciso evitá-lo a todo custo, já que o aluno poderia ficar 

condicionado a dar respostas erradas. Já no modelo construtivista, a condição 

do erro é postulado de sentido e condição de progresso. Esse postulado é 

reforçado por Michel Sanner, que propõe: “se a noção de obstáculo 

epistemológico é operatória em Pedagogia, isto significa que não é suficiente 

reconhecer o erro, mas que é necessário se empenhar no sentido de um 

verdadeiro conhecimento do erro” (SANNER, 1983, citado por ASTOLFI, 1997,        
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p. 11). A origem deste é decorrente de uma dificuldade de apropriação do 

conteúdo ensinado e o tratamento se dá por meio de um trabalho e experiência 

de situações que promovam a apropriação do conhecimento. Como 

destacamos, cada um daqueles modelos pedagógicos traz, subjacentemente, 

concepções que divergem muito no tratamento do erro e, não poderia deixar de 

ser, no ensino, na aprendizagem e nas práticas avaliativas. 

Tal postura didática diante dos erros permite que ocorra o que Darsie 

(1996, p. 51) destaca que é  

possibilitar ao aluno o acompanhamento do seu próprio 
processo de construção do conhecimento, encorajando-o a 
comprovar e/ou refutar suas hipóteses; estabelecer relações 
entre o que já se sabe e o novo a aprender; perceber e superar 
conflitos; reconhecer seus avanços, ganhos, dificuldades, 
reorganizar seu saber e alcançar conceitos superiores. 

 

Deve-se, então, “dinamizar oportunidades para que o aluno possa refletir 

sobre o conhecimento que possui e sobre o conhecimento que constrói e como 

constrói” (DARSIE, 1996, p. 51). Esse processo a autora denomina de 

metacognição ou meta-aprendizagem.  

Compreendemos que uma avaliação formativa prima por possibilitar a 

“compreensão” da situação do aluno, de modo a imaginar ações corretivas 

eficazes. De acordo com Thélot (1994, p. 22, apud HADJI, 2001, p. 98), o 

essencial é poder determinar tipos de erro. A fase de análise de resultados 

será mais rica e útil se as informações retidas durante a observação forem 

capazes de alimentar uma “interpretação dos itens, dos erros ou dos acertos 

dos alunos”. 
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De acordo com Pinto (2002, p. 48) a conquista de uma nova cultura 

avaliativa passa, portanto, por uma reflexão crítica sobre os saberes envolvidos 

na profissionalização docente. Insere-se nessa nova cultura, a possibilidade do 

erro tornar-se uma valiosa alavanca para o professor enfrentar as diferenças 

existentes entre os alunos na sala de aula e poder acompanhar, de forma 

efetiva, a aprendizagem escolar.  

Daí a importância de estudos nessa área: explicitam a necessidade de 

(re)encaminhar a prática docente, quando se prioriza a aprendizagem do 

educando e a mudança dos sujeitos responsáveis pelo ato educativo, os quais 

devem vivenciar, continuamente, o processo de ação-reflexão-ação da prática 

escolar.  

Destacaremos os processos de ensino e de aprendizagem à luz do 

fenômeno da avaliação na alfabetização. 

 

1.5 – Ensino, aprendizagem e avaliação na alfabetização 

Como já frisamos em nossa sistematização, na década de 80, como 

conseqüência do recente processo de democratização do acesso ao ensino 

público, notamos, com extraordinária evidência, um aumento nos índices 

absolutos de fracasso escolar. Nesse contexto, vários agentes sociais foram 

apontados como principais culpados: o aluno por ser desnutrido, carente; a 

escola por estar reproduzindo as relações de poder e o professor por ser mal 

pago, mal formado (FERREIRO, 1985, p. 4). 
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Segundo Bonamigo (1987, p. 17), a ausência da promoção apresenta 

duas conseqüências: ou a criança fica retida na série ou a abandona. De 

acordo com Corrêa & Santos (1986, p. 4) “Há pelo menos meio século o Brasil 

registra, aproximadamente, um índice de 50% de reprovados no 1º grau, 

notadamente na 1ª série”. Apesar de outros fatores estarem presentes nas 

discussões sobre o tema do fracasso escolar, parece ter predominado, ainda, a 

idéia de que a culpa está unicamente centrada no aluno. Esse pressuposto 

encontra respaldo na teoria da privação cultural. Ao remeter-se à questão: por 

que eles não aprendem? Encontra-se como resposta “a maturidade de 

capacidades específicas, dadas como necessárias à aprendizagem da leitura e 

escrita ausente nessas crianças”.12 

Daí que a escola teria a função de, por meio de uma educação 

compensatória, suprir as lacunas existentes com a imaturidade através de um 

trabalho reeducativo. Com isso, podemos perceber que haveria uma suposta 

relação direta entre “maturidade” e o aprendizado da leitura e escrita. Portanto, 

se esses atributos são necessários, deverão ser encontrados na criança 

alfabetizada (CORRÊA & SANTOS, 1986, p. 5). 

O interessante na pesquisa desenvolvida por essas autoras, foi que 

todas as crianças da amostra, que já estavam comprovadamente alfabetizadas, 

apresentaram-se imaturas em pelo menos três das características maturativas 

                                                
12 Lourenço Filho (1975) conclui, com base na elaboração dos testes ABC, que a imaturidade 
das capacidades medidas pelos mesmos – coordenação viso-motora, memória visual, memória 
auditiva entre outros aspectos; seria fator impeditivo do início da aprendizagem (In: CORRÊA & 
SANTOS, 1986, p. 4). 
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consideradas necessárias à alfabetização por Lourenço Filho. Desse modo as 

autoras indagam:  

pode a Psicologia afirmar que existe uma maturidade 
necessária à aprendizagem da leitura e escrita, cuja ausência 
tem sua causa na privação cultural, sendo a imaturidade e a 
privação cultural responsáveis pela reprovação em massa, se 
tal maturidade não foi encontrada em crianças já 
alfabetizadas? (CORRÊA & SANTOS, 1986, p. 5). 

 

Como já fora referenciado, o trabalho de Duran (2002, p. 2) destaca a 

alfabetização inserida numa nova forma de operar a escola, já que objetiva 

explicitar a concepção de educação subjacente ao regime em ciclos. 

Segundo a autora, a proposta do ciclo básico tem como um de seus 

pilares  

o combate à abordagem medicalizada e psicologizada que com 
o respaldo científico da chamada teoria da carência ou do 
déficit cultural – atribuía aos alunos, a suas famílias e a seu 
meio social ‘deficiências’ que explicariam o fracasso escolar de 
boa parte das crianças (DURAN, 2002, p. 3). 

 

Portanto,  

a questão política de fundo que envolve a alfabetização afeta, 
evidentemente, o processo de ensino-aprendizagem da leitura 
e da escrita. Uma coisa é entender a alfabetização como um 
mero instrumental para a futura obtenção do conhecimento; 
outra, muito diferente, é compreendê-la como forma de 
pensamento, como um processo de construção do saber, como 
inserção ampla no pensamento do mundo letrado e no 
exercício da cidadania (DURAN, 2002, p. 7). 

 

É partindo desse pressuposto de alfabetização, o qual sem dúvida 

encontra respaldo num regime ciclado (permitindo-nos caminhar na perspectiva 
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do papel do aprendiz na (re)construção do conhecimento – aqui destacado o 

sistema de notação alfabética – e do professor que deve atuar com situações 

didáticas que promovam a participação daquele sujeito, garantindo o sucesso 

do mesmo) que iremos, a seguir, enfocar as teorias que comungam dessa 

concepção. 

 

1.5.1 – Transposição d idática no campo d a alfabetização: influências de 
perspectivas teóricas 

1.5.1.1 – A Alfabetização e a teoria da psicogênese da língua escrita 

Como já foi explicitado anteriormente, a década de 80 foi um marco em 

algumas definições no campo da didática, com contribuições bastante 

inovadoras no âmbito do ensino de língua portuguesa. Dentre as contribuições 

nessa área, especificamente no que concerne ao processo de alfabetização, 

merece destaque o trabalho de Emília Ferreiro e seus colaboradores, quanto 

aos aspectos que fundamentam o processo de aquisição da língua escrita pela 

criança; e junto a esses, o papel da escola e do professor enquanto 

mediadores dessa (re)construção. 

O processo de alfabetização, tal como concebido pela teoria da 

psicogênese da língua escrita, rompe com a visão tradicionalmente instituída 

de se levar em conta apenas a relação diádica entre o “método utilizado” e a 

“maturidade da criança que aprende”, a qual desconsiderava, portanto, a 

natureza do objeto de conhecimento envolvendo a aprendizagem. Daí que o 

processo de alfabetização concebido por essa mesma teoria atribui uma 
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significativa importância à natureza desse objeto de conhecimento e como esse 

intervém no processo de aprendizagem. Ferreiro propõe-se a analisar a tríade 

existente, cujos elementos constitutivos se materializam em: o sistema de 

notação alfabética com suas especificidades e as concepções que quem 

aprende e quem ensina têm sobre este objeto (FERREIRO, 1985, p. 9). 

Nesse mesmo trabalho, a autora se refere a dois tratamentos 

diferenciados quanto ao processo de aquisição da escrita. Este pode ser 

considerado como uma “notação da linguagem oral” ou como “um código de 

transcrição gráfica das unidades sonoras”. A diferença fundamental entre essas 

duas formas de conceber a escrita alfabética é que, no caso da “codificação”, 

tanto os elementos como as relações do sistema alfabético já estariam 

predeterminados para o aprendiz. Já no caso de considerar-se a escrita 

alfabética como um sistema notacional, nem os elementos nem as relações 

entre eles estariam predeterminados para o sujeito aprendiz (FERREIRO, 

1985, p. 10). 

No caso da invenção da escrita, podemos afirmar que esta se constituiu 

num processo histórico de construção de um sistema de notação, não um 

processo de codificação. Poderíamos pensar que o processo de apreensão, 

hoje, desse sistema, fosse a mera apropriação de um código. Mas, ao contrário 

disso, tanto no caso do sistema de notação dos números quanto no do 

alfabeto, as principais dificuldades encontradas pelas crianças são de ordem 

conceitual, similares às da construção do sistema: em ambos os casos, as 

crianças reinventam esses sistemas (FERREIRO, 1985, p. 16).  Ainda segundo 

esta autora, podemos dizer que  
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... 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 na apropriação 
de um novo objeto de conhecimento, ou seja, em uma 
aprendizagem conceitual.  

 

A partir dos estudos de Ferreiro & Teberosky (1985, p. 17) e outros 

pesquisadores, sabemos que o processo de aquisição da escrita alfabética 

pela criança não é aleatório; ao contrário, possui uma seqüência que se 

compara à da construção da notação da escrita pela humanidade. Portanto, as 

dificuldades que o aprendiz enfrenta estão centradas no nível conceitual. 

Assim, as produções espontâneas das crianças são valiosísssimas para 

analisar sua compreensão acerca do SNA. Mesmo antes do ingresso à escola, 

a criança começa a construir, mas é preciso lembrarmos que saber algo a 

respeito de certo objeto não quer dizer, necessariamente, saber algo 

socialmente aceito como conhecimento. 

Do ponto de vista lógico, a apropriação do SNA pela criança segue uma 

evolução coerente, ao contrário do que muitos pensam. Ferreiro e Teberosky 

(1985) observaram três grandes períodos que definem esse processo e que 

comportam diversas subdivisões. São eles: distinção entre o modo de notação 

(representação) icônico e o não-icônico; a construção de formas de 

diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 

quantitativo); e a fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico 

e culmina no período alfabético). 
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A diferenciação inicial entre o “desenhar” e o “escrever” é de 

fundamental importância. Quando a criança utiliza o desenho para representar 

algo, está no domínio icônico; ao mudar as estratégias de notação, ou seja, ao 

“escrever”, esta passa para o não-icônico. Desde cedo, quando são 

apresentadas as letras convencionais às crianças, ocorre um esforço por parte 

destas a fim de construírem formas de diferenciação entre as escritas. Essas 

variações são inicialmente intrafigurais (no interior de uma mesma palavra). 

Temos, então, no eixo quantitativo, a preocupação das crianças com a 

quantidade mínima de letras; já no eixo qualitativo, a preocupação está voltada 

para a variação interna, necessária para que uma série de grafias possa ser 

interpretada. Ocorre também outra forma de diferenciação: a interfigural (entre 

palavras), momento em que as crianças, no eixo quantitativo procuram variar a 

quantidade de letras de palavras diferentes; já no eixo qualitativo, buscam 

variar o repertório e a posição das letras, sem alterar a quantidade 

(FERREIRO, 1985, p. 20-24). 

Gradativamente, as crianças passam a prestar atenção nos segmentos 

sonoros das palavras. Esse se constitui no terceiro grande período. “Depois a 

criança começa por descobrir que as partes da escrita (suas letras) podem 

corresponder a outras tantas partes da palavra escrita (suas sílabas)”. As letras 

passam a adquirir valores sonoros relativamente estáveis. Ocorre então uma 

evolução do “sistema silábico”, já que, no que se refere ao eixo quantitativo, se 

expressa uma correspondência entre a quantidade de letras com que vai se 

escrever uma palavra e as sílabas percebidas em sua emissão oral. A criança 

passa a utilizar uma letra por sílaba, sem omitir, sem repeti-las. Esse processo 
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permite obter uma regra para as variações na quantidade de letras e centrar a 

ação (da criança) nas variações sonoras entre as palavras. Entretanto, é 

preciso reconhecer que ocorrerão algumas contradições tanto em relação ao 

controle silábico, quanto à quantidade mínima de letras que uma escrita deve 

possuir para ser interpretável. No eixo qualitativo, as letras adquirem um valor 

sonoro mais ou menos estável (FERREIRO, 1985, p. 25). 

Na fase silábico-alfabética, a criança descobre que a própria sílaba não 

pode ser a unidade, mas está constituída por unidades menores. Nesse 

momento, ela está a um passo do socialmente estabelecido (FERREIRO, 1985,  

p. 27). Mais uma vez é interessante analisarmos as dificuldades enfrentadas 

pelo aprendiz. No eixo quantitativo, ocorre que ao mesmo tempo que não se 

pode representar uma sílaba com uma letra, não se pode também criar uma 

regularidade, uma vez que há sílabas que comportam mais de duas letras. Já 

no eixo qualitativo, os problemas serão de natureza ortográfica, já que a 

unidade de som não garante a identidade de letras, nem a identidade de letras 

a de sons. 

Com esses pressupostos teóricos sobre como ocorre a apropriação da 

escrita pela criança, notamos que a psicogênese da língua escrita está pautada 

numa teoria que explica como se constrói o conhecimento e o papel atuante do 

sujeito que aprende nesse processo. Nesse cenário, as autoras destacam: “a 

teoria de Piaget nos permite introduzir a escrita enquanto objeto de 

conhecimento, e o sujeito de aprendizagem, enquanto sujeito cognoscente” 

(FERREIRO & TEBEROSKY, 1985, p. 28). Segundo a teoria piagetiana, 

“existem processos de aprendizagem do sujeito que não dependem dos 
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métodos...” (FERREIRO & TEBEROSKY, 1985, p. 28-29). Ou seja, o método, 

na opinião das autoras, pode facilitar ou dificultar, ajudar ou frear; entretanto, 

não pode criar a aprendizagem. Esta é obtida pela própria atividade do sujeito.   

Diferentes pesquisas (cf. por exemplo, FERREIRO & TEBEROSKY, 

1979) evidenciaram que as crianças dos meios populares sentem maiores 

dificuldades para “reconstruir” o SNA, por não fazerem parte de um ambiente 

“letrado”13 que possibilite uma construção mais elaborada que preceda o 

trabalho escolar. Não queremos, com isso, supor que a motivação advinda do 

ambiente familiar limite a atuação da criança a ponto de prejudicá-la com 

relação à apropriação desse objeto de conhecimento. Entretanto, à medida em 

que a mesma estiver exposta a oportunidades de escrita e puder se expressar, 

certamente progredirá mais cedo. Mesmo sabendo que esse processo de 

escrita pelo sujeito precede a esfera escolar, reforçamos a importância da 

escola em promover momentos em que os aprendizes possam reconstruir e 

aperfeiçoar seus conhecimentos acerca desse objeto que se constitui numa 

invenção cultural. 

Ainda dentro do processo de construção da escrita alfabética, podemos 

destacar que a criança possui esquemas que implicam num processo no qual 

levam em conta parte da informação dada e introduzem, ao mesmo tempo, 

algo de pessoal. Essa operacionalidade decorre da interação entre o sujeito 

ognoscente e o objeto de conhecimento: no processo de assimilação, o sujeito 

                                                
13 Reservamos, a seguir, uma seção em que trataremos das relações entre letramento e o 
processo de alfabetização. 
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transforma a informação dada; às vezes a resistência do objeto obriga o sujeito 

a modificar-se também para compreendê-lo. 

Mais uma vez, é preciso apontar que não se pretende com isso, negar o 

papel da escola enquanto instância formadora. Esta deveria, segundo Ferreiro, 

criar as condições necessárias para que a criança descubra, por si mesma, as 

chaves secretas do sistema alfabético (FERREIRO, 1985, p. 60). 

Sabemos que a prática de leitura não se constitui num processo de 

decodificação, isso porque a escrita alfabética não é um código, mas um 

sistema notacional. Para se apropriar do mesmo, Morais e Albuquerque (2004) 

destacam que as crianças ou adultos inseridos numa escrita alfabética 

precisam aprender as convenções do sistema. Para isso, precisarão entender 

como o sistema funciona.  

Segundo os autores, os estudos de Ferreiro e Teberosky demonstraram 

que faz-se necessário, nesse processo, descobrir o que a escrita nota e como 

a escrita cria estas notações. Morais e Albuquerque (2004) enfatizam ainda 

que, para compreender o que a escrita alfabética nota no papel, é preciso 

exercer uma reflexão metalingüística, incluindo-se aí as habilidades de análise 

fonológica. 

Chamamos a atenção novamente ao processo de (re)construção do 

sistema de notação alfabética pela criança, com o intuito de assumir uma 

postura em relação à equação: deixar a criança aprender espontaneamente 

(sozinha!) esse objeto de conhecimento ou também contar com a participação 

de um sujeito mais experiente (um colega já alfabetizado) ou o professor? A 
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esse respeito, os autores por último citados comungam com o pressuposto de 

que devemos estimular, participar junto aos aprendizes do desenvolvimento 

das habilidades de reflexão acerca das relações entre as partes faladas e 

escritas no interior das palavras. 

Considerando essa temática, revisaremos agora algumas contribuições 

específicas das pesquisas sobre “consciência fonológica” para o ensino do 

sistema de notação alfabética. 

 

1.5.1.2 – O process o de alfabetização: pesquisas s obre habili dades de 
reflexão fonológ ica e suas relações com a psicogênese da 
língua escrita 

Traremos algumas contribuições de pesquisas acerca de outra linha de 

teorização – consciência fonológica – no que se refere ao aprendizado do 

sistema de escrita. Destacamos desde já, que a mesma é caracterizada pela 

habilidade do ser humano refletir conscientemente sobre os sons da fala.  

De acordo com Freitas (2004), a consciência fonológica faz parte dos 

conhecimentos metalingüísticos, os quais pertencem ao domínio da 

metacognição, ou seja, do conhecimento de um sujeito sobre seus processos e 

produtos cognitivos (SIGNORINI, 1998 apud FREITAS, 2004, p. 179). 

É preciso salientar, ainda, que a consciência fonológica não se constitui 

numa habilidade unitária, mas compõe “uma constelação de habilidades 

heterogêneas cujos componentes têm diferentes propriedades e desenvolvem-

se em diferentes tempos” (GOUGH, LARSON e YOPP, 1996 apud FREITAS, 
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2004, p. 179). Isto quer dizer que os estudiosos dessa área comungam da idéia 

de que existem diferentes níveis que compõem as habilidades fonológicas. 

Freitas aborda nesse trabalho três níveis: o nível da sílaba, o das unidades 

intra-silábicas e o nível dos fonemas. Do primeiro nível, as crianças 

demonstram se apropriar com mais facilidade, nos fornecendo portanto, um 

forte indicador da presença dessa habilidade fonológica desde cedo. Sobre 

essa apropriação primeira, Gombert (1992 apud Freitas, 2004) aponta que a 

sílaba é a unidade natural da segmentação da fala, logo ela é mais acessível 

do que as unidades intra-silábicas e os fonemas. No segundo nível, as palavras 

podem ser divididas em unidades que são maiores que um fonema individual, 

mas menores que uma sílaba, são as chamadas unidades intra-silábicas 

(ONSET E RIMA). O terceiro, compreende a capacidade de dividir palavras em 

fonemas, ou seja, nas menores unidades de som que podem mudar o 

significado de uma palavra.  

A autora enfatiza que é preciso, entender que consciência fonêmica não 

é a mesma coisa que consciência fonológica, já que muitos autores tomam as 

duas expressões como sinônimas. Através da explicitação desses níveis, vimos 

que as habilidades são várias. Diferentes pesquisas, que discutiremos a seguir, 

parecem corroborar que essa competência de análise fonêmica das palavras 

implica um alto grau de complexidade e que também (essa competência 

específica) não se constitui numa condição sine qua non para a apropriação da 

escrita alfabética. 

Destacando as competências que as crianças têm que desenvolver no 

que se refere à leitura e à escrita com o alfabeto, Morais & Lima (1989) 
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realizaram um estudo com o objetivo de apreender “como o desenvolvimento 

de certas habilidade de análise fonológica interage com a psicogênese da 

língua escrita durante a alfabetização”. 

A pesquisa foi realizada numa escola da rede pública municipal de 

Recife, com alunos da 1ª série que tinham inicialmente a idade média de 6 

anos e 10 meses. Foram realizadas três coletas aos 3, 6, 9 meses do ano 

letivo. Na 1ª coleta a maioria dos alunos (52%) tinha uma hipótese pré-silábica 

de escrita. Foi constatado que,  

embora ao final da 1ª série só um pouco menos da metade dos 
alunos tinha compreendido a natureza alfabética de nosso 
sistema de escrita, 80% deles apresentaram avanços quanto 
ao nível de psicogênese entre a 1ª e 3ª ocasiões de coleta 
(MORAIS & LIMA, 1989, p. 52). 

 

Com relação à consciência fonológica, ficou constatado que segmentar 

oralmente palavras em sílabas e contá-las era fácil para os sujeitos. Porém, 

quando a unidade era o fonema os sujeitos demostravam muitas dificuldades. 

Numa atividade de produção de palavras com maior extensão que outras, 

também não houve dificuldades, mas os alunos pré-silábicos apresentaram pior 

desempenho em refletir sobre a semelhança sonora das sílabas iniciais. Um 

outro ponto constatado foi que os sujeitos tiveram mais dificuldades em 

produzir palavras com sons iniciais semelhantes do que identificá-los. De um 

modo geral, os autores verificaram que houve “uma evolução expressa nos 

aumentos dos índices de acertos da 1ª à 3ª coleta para todas as habilidades, 

menos as de separação oral e contagem de sílabas” (MORAIS & LIMA, 1989, 

p. 53). 
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No que se refere à interação das linhas teóricas no exame do 

desempenho das crianças, os autores chegaram às seguintes conclusões: as 

crianças que já apresentavam uma hipótese alfabética faziam as atividades de 

escrita sem isolar ou contar fonemas (quando o faziam recorriam ao nome da 

letra). Essas mesmas crianças tinham um melhor desempenho no conjunto das 

atividades que as crianças numa hipótese silábico-alfabética e silábica; e estas 

também em relação às pré-silábicas.  

Conforme os autores, o fato de terem encontrado crianças com 

capacidade em identificar fonemas semelhantes em palavras e, no entanto, 

estarem numa hipótese silábica de escrita, indica que o desenvolvimento das 

habilidades de reflexão fonológica é relevante para a aquisição de uma escrita 

alfabética, mas não é condição suficiente (MORAIS & LIMA, 1989, p. 54).  

Continuaremos a enfocar, brevemente, algumas relações entre as duas 

últimas correntes teóricas abordadas. 

 

1.5.1.3 – Desenvolvimento da consc iência fonológ ica e sua relação com a 
aquisição do sistema de notação alfabética 

Como pudemos apreender, as duas vertentes teóricas parecem trilhar 

caminhos distintos quanto à aquisição da escrita. Segundo a psicogênese da 

escrita (Ferreiro e colaboradores) a escrita é um sistema notacional e, como tal, 

impõe ao aprendiz um trabalho conceitual e não memorístico; por isso, não 

pode ser concebida como uma conseqüência da apreensão das habilidades 

metafonológicas. Por outro lado, muitos estudiosos da consciência fonológica 
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defendem a premissa de que a aquisição da escrita é sim uma conseqüência 

da competência com habilidades fonológicas.  

Uma das concepções, está ancorada no pressuposto de que a 

consciência fonológica beneficia o processo de aquisição da escrita. Segundo 

essa perspectiva, “é a metafonologia que garante a compreensão da relação 

grafema-fonema, devendo estar desenvolvida antes do início da aquisição da 

escrita” (FREITAS, 2004, p. 188). 

Por outro lado, existem estudos que não apoiam a idéia exposta 

anteriormente. Segundo esses estudiosos, as crianças antes de serem 

alfabetizadas, não têm uma compreensão clara de como a fala é organizada. 

Nesse caso, a consciência fonológica é vista como conseqüência da escrita, 

surgindo somente a partir do ensino sistemático da escrita (FREITAS, 2004,    

p.188). Entretanto, o argumento da concepção de que a consciência fonológica 

se desenvolve a partir da aquisição da escrita, está baseado somente na 

consciência fonêmica, não levando em consideração habilidades 

metafonológicas no nível das sílabas e das unidades intra-silábicas. 

Morais (2004) ressalta que um dos pontos controversos é que os 

inúmeros estudos experimentais solicitam diferentes operações aos 

aprendizes, as quais implicam diferentes  procedimentos, variando conforme o 

grau de complexidade. Essas variações, obviamente, influenciam os resultados 

obtidos por diferentes pesquisas. Um outro ponto, seria o fato de se afirmar que 

a consciência fonológica seria requisito para que ocorra a alfabetização e de 

que precisa já estar desenvolvida no início da alfabetização. Conforme o autor, 
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essa postura tem levado estudiosos e educadores a defender um novo tipo de 

“prontidão” para a alfabetização. Daí que alguns países têm investido num 

treinamento das crianças desde os 3 anos, a fim de evitar o fracasso em leitura 

e ortografia (MORAIS, 2004, p. 1-2). 

Desse modo, Morais enfatiza que os principais trabalhos sobre 

consciência fonológica continuam adotando uma lógica 

empirista/associacionista sobre o que é aprender uma escrita alfabética, que é 

concebida como um código de associações entre grafemas e fonemas. Com 

isso, há uma tendência a não se considerar as mudanças que as crianças 

vivenciam evolutivamente na aquisição do sistema de notação alfabética e não 

analisar-se o papel da notação escrita no desenvolvimento das habilidades de 

reflexão fonológica (VERNON & FERREIRO 1999, apud MORAIS, 2004). Por 

outro lado, o mesmo autor afirma que parece não haver um interesse de 

investimento pelos estudiosos da psicogênese, em apreender as contribuições 

da análise fonológica no processo de aquisição do sistema de escrita. 

Buscando um ponto de interseção, o autor enfatiza que no processo de 

evolução da escrita a criança entra, em certo momento, na “fonetização”       

(cf. FERREIRO & TEBEROSKY, 1979) no qual certamente precisa dispor de 

habilidades metalingüísticas para analisar segmentos internos das palavras, a 

fim de elaborar hipóteses silábicas e alfabéticas de escrita. Do mesmo modo, 

aponta que não devemos considerar que o desenvolvimento de habilidades de 

reflexão fonológica garantiria – por si só e sem influência da notação escrita – a 

compreensão do SNA e o aprendizado das correspondências fonográficas 

(MORAIS, 2004, p. 3). Paralelamente, este autor observa que os partidários da 
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“consciência fonológica” acabam promovendo a retomada de antigos métodos 

de alfabetização (como o fônico), cuja eficácia hoje é plenamente questionável,  

e negligenciam o papel social da escola em inserir, desde cedo, o aprendiz no 

mundo das práticas letradas, para que domine os conhecimentos e habilidades 

necessários à leitura e produção dos gêneros escritos. 

Compondo um campo que, na atualidade, tem tido muita repercussão 

nos debates sobre alfabetização, destacaremos a seguir algumas contribuições 

que os estudos sobre letramento têm suscitado no campo das práticas de 

leitura e escrita escolares. 

 

1.5.1.4 – Letramento e alfabetização 

É cada vez mais evidente, nas discussões e produções teóricas na área 

do ensino de língua, a relevância do “letramento” para o processo de 

alfabetização, de se alfabetizar numa perspectiva de letramento. É sobretudo 

na segunda metade da década de 1980 que surge o “letramento” no discurso 

dos especialistas das áreas da educação e das ciências lingüísticas. 

Segundo Soares (1998), a palavra “letramento” foi usada pela primeira 

vez em português por Kato (1986), dois anos depois por Tfouni (1988), a qual 

fez uma distinção entre alfabetização e letramento. De acordo com Tfouni 

(2002), o letramento é um fenômeno multifacetado e o consenso entre os 

autores sobre o mesmo certamente é impossível. 
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Também segundo Soares (1998), se por um lado o termo letramento 

ainda é desconhecido ou mal entendido por muitos, a alfabetização já não 

causa estranheza: alfabetização é geralmente vista como a ação de alfabetizar, 

de tornar ‘alfabetizado’. A palavra letramento é uma tradução para o português 

da palavra inglesa “literacy”, que significa a condição de ser letrado, 

transcendendo, portanto, a concepção de alfabetização (ler e escrever), já que 

ser letrado pressupõe que se tenha o domínio da leitura e da escrita com o uso 

no cotidiano da mesma para as necessidades ‘sociais’. 

Para entendermos um pouco esse processo, retomaremos a 

diferenciação entre alfabetização e letramento proposta por Soares. A primeira 

“refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem de habilidades para 

leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem. O segundo, por sua vez, 

focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita”. O letramento tem 

por objeto investigar não somente quem é alfabetizado, mas também quem não 

é alfabetizado, e, nesse sentido, desliga-se de verificar o individual e centra-se 

no social (SOARES, 1998, p. 9-10). 

De acordo com a autora, é preciso esclarecer que “não-alfabetizado” e 

“iletrado” não são sinônimos. Do seu ponto de vista, o iletramento não existe, 

enquanto ausência total, nas sociedades industrializadas modernas (1998,      

p. 24). 

Na opinião de Tfouni (2002, p. 30) “a necessidade de falar em 

letramento surgiu da tomada de consciência que se deu, principalmente entre 

os lingüistas, de que havia alguma coisa além de alfabetização que era mais 
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ampla, e até determinante desta”. Seria o letramento que, conforme a autora, é 

um processo cuja natureza é essencialmente sócio-histórica.  

Com o processo da transposição da palavra letramento para o nosso 

vocabulário, já compreendemos que nosso problema não é apenas ensinar a 

ler e a escrever, mas é, também, e sobretudo, levar os indivíduos a fazer uso 

da leitura e da escrita, envolver-se em práticas sociais de leitura e de escrita 

(SOARES, 1998, p. 58). Conforme a autora, o nível de letramento de grupos 

sociais relaciona-se fundamentalmente com as suas condições sociais, 

culturais e econômicas. Há então duas condições para o letramento: 

escolarização real e efetiva da população e disponibilidade de material de 

leitura. 

Na verdade,  

o letramento não é um atributo unicamente ou essencialmente 
pessoal, mas é sobretudo, uma prática social: letramento é o 
que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de 
escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades 
se relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais 
(SOARES, 1998, p. 72). 

 

Um aspecto ressaltado por Wagner (1986, p. 259 apud SOARES, 1998,   

p. 81) é que “...devemos falar de letramentos e não de letramento, tanto no 

sentido de diversas linguagens e escritas, quanto no sentido de múltiplos níveis 

de habilidades, conhecimentos e crenças no campo de cada língua e/ou 

escrita”. 

Para Soares, social e culturalmente  
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a pessoa letrada já não é a mesma que era quando analfabeta 
ou iletrada, ela passa a ter uma outra condição social e cultural 
– não se trata propriamente de mudar de nível ou de classe 
social, cultura, mas de mudar seu lugar social, seu modo de 
viver em sociedade, sua inserção na cultura (...) (1998, p. 37). 

 

Alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado, alfabetizado é 

aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, o indivíduo que 

vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, mas 

aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, 

responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita 

(SOARES, 1998, p. 40). O ideal, segundo a autora, seria alfabetizar letrando, 

ou seja, ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e 

da escrita, de modo que o indivíduo se torne, ao mesmo tempo, alfabetizado e 

letrado (SOARES, 1998, p. 47). 

Como os professores da rede municipal de Recife, que passaram a 

trabalhar num regime de ciclos, têm se apropriado dessas inovações, ao 

atender alunos que chegam à escola com diferentes conhecimentos tanto no 

âmbito do letramento, como a respeito da notação alfabética? A fim de 

retomarmos esta questão geral, anunciaremos em seguida os objetivos geral e 

específicos que nortearam nossa investigação. Logo após explicitaremos 

nossos procedimentos metodológicos. 
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1.6 – Objetivos 

1.6.1 – Objetivo Geral 

� Analisar como está ocorrendo o ensino e a avaliação do 

aprendizado do Sistema de Notação Alfabética frente à proposta dos ciclos 

de aprendizagem em turmas do ciclo I da Rede Pública Municipal de Recife. 

 

1.6.2 – Objetivos Específicos 

� Analisar as concepções das professoras acerca de seus 

encaminhamentos didáticos em sala de aula enfocando entre outros 

aspectos, o tratamento dado aos “erros” dos educandos, à heterogeneidade 

da aprendizagem do SNA e ao registro dos progressos e necessidades 

individuais dos alunos. 

� Identificar os fatores que facilitam e/ou dificultam a prática 

avaliativa do professor referente ao aprendizado do SNA num regime 

ciclado como o da PCR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 



 

 

 

 

 

 

Nosso estudo teve como objeto o ensino e a avaliação do aprendizado 

do Sistema de Notação Alfabética num sistema de ciclos de aprendizagem da 

prefeitura da cidade de Recife (implantado em agosto de 2001). Explicitaremos 

a seguir nossos instrumentos metodológicos para atingir essa finalidade.  

 

2.1 – Entrevistas  

Realizamos três estudos de caso, entrevistando professoras de três 

escolas da rede municipal de Recife. Empregamos entrevistas focais com três 

professoras de cada instituição, dos três anos do ciclo I. O objetivo foi 

desencadear uma discussão coletiva acerca das práticas de sala de aula, a 

partir do processo de implantação da proposta dos ciclos na rede, e a 

repercussão no ensino e na avaliação do Sistema de Notação Alfabética.  

A entrevista de grupo focal é uma técnica que permite a obtenção de 

dados qualitativos acerca de questões de natureza complexa. Como por 

exemplo, a implementação de programas. Trata-se de um grupo de discussão 

com tamanho reduzido, cujo o intuito é obter informações de caráter qualitativo 

em profundidade (GOMES & BARBOSA, 1999). Consideramos pertinente tal 

procedimento metodológico, uma vez que estávamos tratando da implantação 
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de uma proposta numa rede de ensino, embora nosso foco fosse as formas de 

operacionalização da mesma no cotidiano da escola e da sala de aula. Daí 

termos realizado três estudos de caso. 

O estudo de caso se destaca, segundo Goode e Hatt (1968, citados por 

LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p. 17)  

por se constituir numa unidade dentro de um sistema mais 
amplo. O interesse, portanto, incide naquilo que ele tem de 
único, de particular, mesmo que posteriormente venham a ficar 
evidentes certas semelhanças com outros casos ou situações.  

 

A partir das entrevistas com as professoras, buscamos apreender 

aspectos como: os encaminhamentos didáticos nas aulas de língua no 1º ciclo, 

os conhecimentos necessários aos aprendizes nessa etapa da escolarização 

(com um detalhamento de cada ano-ciclo), as formas de avaliação adotadas 

pelas mestras a partir da proposta dos ciclos, o registro da evolução dos alunos 

como este vinha possibilitando um atendimento à diversidade, a 

heterogeneidade na sala de aula, a passagem entre os anos do ciclo I, o 

tratamento dado ao erro do aprendiz, a operacionalização do tempo escolar x 

tempo de aprendizagem à luz da proposta, as concepções acerca da atuação 

dos coordenadores, entre outros aspectos.   

 

2.2 – Análise dos “ diários de classe”  

A fim de contrastar o resultado das entrevistas com outros dados da 

mesma realidade escolar, recorremos aos diários de classe das mestras. estas 

priorizavam o planejamento anual e os registros (de conteúdos/atividades 
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realizadas, bem como do preenchimento do desempenho individual dos 

aprendizes)14. 

O diário de classe das professoras foi fonte de pesquisa porque, com a 

introdução do regime de ciclos as formas de registro mudaram, pelo menos do 

ponto de vista oficial. Portanto, interessa-nos verificar o que encontraríamos de 

inovador, de diferente nas formas de registrar.  

Explicitaremos, a seguir, a caracterização das escolas e dos 

profissionais pesquisados. 

 

2.3 – Caracterização das esc olas e perfil das professoras pesquisadas 

2.3.1 – Escola A 

A escola ficava situada na RPA6 e foi criada por grupos de uma igreja 

que, para atender às crianças carentes da comunidade, alugaram uma casinha 

simples e lá iniciaram o processo de alfabetização com alunos de quatro anos. 

A instituição já existia há aproximadamente dezoito anos e era mantida 

pela Prefeitura desde 1992. Inicialmente, funcionava como anexo de outras 

escolas, mas passou a ser escola independente a partir de 1998, mudando 

também de endereço.  

Na ocasião da pesquisa, a escola atendia 405 alunos em três turnos.  

                                                
14 Ver anexo. 
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Tinha 6 salas de aula e 16 professoras. Eram 6 turmas pela manhã e à 

tarde, e 4 turmas à noite. Atendia os ciclos I e II e à noite os Módulos I, II e III 

da Educação de Jovens e Adultos. Tinha ainda 2 salas da Educação Infantil. A 

média era de 25 alunos no 1º ano do ciclo I e 35 alunos nos demais anos. 

Soubemos da existência de um documento (projeto político-pedagógico), 

mas não tivemos acesso ao mesmo. A vice-diretora também não soube nos 

informar sobre a formação das docentes. Comentou apenas que, com exceção 

de duas professoras, todas tinham nível superior.  

No ano de 2003 a coordenadora vinha trabalhando com o “reforço” que 

se dava no horário regular de aulas dos alunos, sendo dois dias por semana. 

Segundo a vice-diretora, no ano seguinte o projeto continuaria, mas fora do 

horário de aula dos educandos, já que tinha solicitado uma profissional para 

trabalhar com eles.  

Além da diretora (pedagoga) e vice-diretora (pedagoga), a escola 

dispunha de uma assistente de direção, uma secretária, duas coordenadoras, 

duas merendeiras, dois agentes de serviços gerais, quatro vigilantes (os quais 

se revezavam dia e noite), duas estagiárias de secretaria (manhã e noite) e 

uma estagiária para o reforço (da tarde). 

A instituição não dispunha de uma biblioteca, nem de quadras. Quando 

queriam fazer alguma atividade esportiva, se dirigiam a outro Centro Escolar, 

próximo. Além das salas de aula, havia salas de direção, secretaria, reforço, 

uma cozinha (com uma despensa), uma pequena área na frente da escola 

onde as crianças costumavam brincar e uma outra área (pequena) que ainda 
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não tinha uma finalidade específica, por isso as crianças também brincavam 

naquele espaço. O espaço da escola era muito pequeno e não tinha como 

ampliá-lo muito: além do prédio ser alugado, não havia espaço no local, a não 

ser fazendo-se um 1º andar. 

Havia o Conselho Escolar na escola há três anos, porém, segundo a 

professora do 3º ano, ciclo I, não era muito atuante. O conselho era composto 

de todos os segmentos: alunos, pais, funcionários, professores, etc. Segundo a 

mestra, não tinha Unidade Executora, a própria escola tinha autonomia de 

resolver as questões de ordem financeira. 

Quanto a reuniões com os pais, a professora nos informou que a cada 

resultado da reunião de ciclo, elas se reuniam com os pais de seus alunos para 

orientá-los em relação ao que foi tratado. Durante o ano ocorreram três 

reuniões de conselho de ciclo.  

No ano de 2002 houve eleição para diretor, com chapa única. Quanto à 

coordenadora, era seu primeiro ano de atuação na escola.  

O processo de implantação dos ciclos, em 2001, foi gradativo. Iniciou 

com uma turma do 1º ano ciclo I. No ano de 2002 a proposta foi implantada em 

todas as turmas (16 turmas), que passaram a vivenciá-la a partir daquele ano.  

Já destacamos que foram três professoras pesquisadas em cada escola; 

uma de cada ano do ciclo I. Nesta, duas tinham formação em Pedagogia (2º e 

3º anos) e uma em História (1º ano). A professora do 2º ano tinha Pós-

graduação (Especialização) em Psicopedagogia. 
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Ao perguntarmos acerca do tempo de atuação no Magistério, notamos 

uma evidente diferença quanto ao tempo de experiência profissional. O mesmo 

variou de três a vinte e quatro anos. Ocorreu o mesmo fenômeno com relação 

ao tempo de atuação na Rede Municipal de Recife, este variou de três a treze 

anos. 

Um dado interessante quanto à atuação das professoras, é que todas 

três estavam acompanhando a turma do ano anterior. A professora do primeiro 

ano trabalhou com a mesma turma do “pré-escolar” (grupo 5) e assim por 

diante. Esse acompanhamento evidenciou, na entrevista, uma segurança maior 

no depoimento das mestras em relação ao rendimento de cada aprendiz. 

A professora do primeiro ano afirmou não atuar em outra rede de ensino, 

porém, na entrevista deixou claro que iria se aposentar, da rede de Recife, e 

voltar para o Estado com a cadeira de História. A do 2º ano tinha dois contratos 

(8 horas diárias) na rede e a do 3º atuava também como vice-diretora no 

Estado, à tarde. 

Em se tratando especificamente da experiência com turmas de 

alfabetização, a professora do 1º ano bem como a do 2º afirmaram ter três 

anos de experiência, já a do 3º , dez anos. 

Em relação à formação escolar/acadêmica da coordenadora 

entrevistada, esta nos informou que fez o Científico (atual Ensino Médio) e o 

Magistério, concluindo ambos em 1970. Cursou Pedagogia na FAFIRE, curso 

que concluiu em 1985. Fez pós-graduação em Educação Especial concluindo-o 

em 1995 na UFPE. 
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No que se refere à experiência profissional, a coordenadora tinha 27 

anos de atuação no Magistério, sendo 20 como coordenadora e 20 anos que 

trabalhava na Rede Municipal de Recife. Trabalhava na Rede Particular à tarde 

como professora e não exercia outra atividade fora da área educacional. 

 

2.3.2 – Escola B 

A escola ficava situada na RPA2, funcionava em prédio próprio, que 

tinha sido construído em 1998, pelo “Projeto Nordeste”, em parceria com a 

Prefeitura de Recife. Tinha sete salas de aula, uma biblioteca, um laboratório 

de informática, uma sala de professores, uma secretaria, um almoxarifado, uma 

sala de direção, uma cozinha, uma despensa e uma pequena sala para 

guardar material de limpeza. Havia uma área interna (com um palco para 

apresentações) e a área externa com um espaço razoável para os alunos 

praticarem atividades esportivas, etc. Havia, ainda, um jardim próximo ao pátio, 

lugar em que as crianças costumavam lanchar. 

A instituição funcionava em 4 turnos. O diretor nos informou que na 

educação infantil e no ano I ciclo I a média era de 26 alunos por turma. A partir 

do 2º ano do ciclo I, a média eram 36 alunos. Desse modo, a escola atendeu 

em 2003 cerca de 800 alunos. Além de suas turmas em quatro turnos da 

educação infantil e ciclos I e II, bem como suas turmas da Educação de Jovens 

e Adultos, a escola cedia o espaço para o funcionamento de uma turma da EJA 

(Módulo I – Alfabetização) que fazia parte do projeto ”BB Educar”, financiado 
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pelo Banco do Brasil. A tendência era extinguir o horário intermediário, mas em 

função da demanda não seria possível fazê-lo logo. 

Quanto à formação do corpo docente, tínhamos o seguinte quadro: treze 

professoras, sendo três com o curso Normal Médio, cinco com Graduação em 

Pedagogia, três com Graduação em Pedagogia e Pós-graduação 

(Especialização), uma no “Progrape”15 e uma formada em Psicologia e 

Magistério Nível Médio. O diretor era formado em Matemática e a atual Vice-

diretora (era Assistente de Direção, mas assumiu em Novembro de 2003 a 

Vice-direção) era formada em Letras. Tinha ainda um coordenador, sete 

estagiários de secretaria, duas estagiárias de sala de aula (uma à tarde e uma 

à noite) e um estagiário de informática; duas arte-educadoras que trabalhavam 

com os alunos no horário que não o da aula, com atividades artístico-culturais; 

quatro vigilantes que se revezavam dia e noite e uma secretária. Naquele ano, 

a escola estava sem Assistente de direção. 

A escola tinha Conselho escolar há três anos. A última eleição foi no 

final de 2003, com todos os segmentos previstos. Dentro da proposta do 

Conselho Escolar havia a Unidade Executora (responsável pela gerência da 

parte financeira). Havia, também, PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola). 

De acordo com o diretor, a escola não tinha autonomia financeira, dependia 

dessas verbas. 

                                                
15 Programa de Graduação em Pedagogia em Pernambuco (curso superior, presencial, de curta 
duração, promovido pela Universidade de Pernambuco com Pólos em alguns municípios do 
Estado de PE. 
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As reuniões com os pais tinham sempre que ter “um assunto que 

interessasse diretamente os mesmos, como o da Bolsa Escola”, por exemplo. 

Segundo o diretor, todos tinham direito à bolsa escola, no entanto, nem todos 

recebiam. Havia um controle que era feito nos próprios computadores do 

Ministério de Educação, de modo que não havia nenhum critério que 

diferenciasse um aluno do outro. Apenas os casos especiais como de 

portadores de HIV ou filhos de presidiários, incluíam-se as chamadas 

contemplações especiais. Havia uma renovação anual da bolsa escola. De 06 

a 15 anos, o aluno tinha a bolsa escola garantida. 

Nas reuniões, depois desse tipo assunto, começava-se a falar das 

mudanças no ciclo, para que os pais as entendessem. De acordo com o diretor, 

eles ainda não estavam entendendo essa reorganização, gerando certos 

conflitos. Em 2003 foram realizadas cinco reuniões. Estas eram realizadas de 

acordo com as necessidades, ou seja, não havia um calendário prévio com as 

datas. 

Houve eleição para diretor em 2002 e a próxima eleição estava prevista 

para janeiro de 2005, devido às eleições municipais. A escola vivenciou no ano 

de 2003 a eleição para vice-direção (no caso, tinha sido a Assistente de 

direção quem havia se candidatado). 

Com relação à implantação dos ciclos, o diretor nos afirmou que a 

escola vivenciou primeiro (2001) a mudança no primeiro ciclo. No ano seguinte, 

a mudança atingiu os ciclos I e II. O coordenador estava há dois anos na 

escola.  
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Nesta escola, uma das professoras pesquisadas (3º ano) tinha formação 

em nível médio (Magistério); a do 2º ano em História (na ocasião da pesquisa 

estava concluindo); a outra (1º ano) tinha formação em Pedagogia. 

Em relação à experiência profissional, tal como no estudo de caso 

anterior, havia uma evidente diferença quanto ao tempo de atuação no 

magistério. Este variou entre sete e dezoito anos16. Quanto à experiência na 

rede, o tempo variou entre 11 meses e 16 anos. 

Com exceção da professora que atuou anteriormente na rede particular, 

a do 2º ano tinha atuado de 2000 a 2003 nos três anos do ciclo I e a do 3º três 

anos no 3º ano do ciclo I.  

A professora do primeiro ano afirmou não atuar em outra rede de ensino. 

Contou-nos que podia fazer essa escolha, e que, dentre outros fatores, essa 

alternativa lhe possibilitava planejar melhor suas aulas. As outras duas tinham 

outro vínculo na rede municipal de Olinda. 

Em se tratando especificamente da experiência com turmas de 

alfabetização, a professora do 1º ano, recém-contratada, estava há 11 meses 

na rede, tempo que atuava com alfabetização. A do 2º era alfabetizadora há 

sete anos e a professora do 3º ano, o fazia há 13 anos. No que se refere à 

formação escolar/acadêmica do coordenador, este fez o antigo clássico, além 

do curso técnico em Contabilidade na rede pública e privada de ensino. 

Concluindo o primeiro em 1972 e o segundo em 1970. Após o ensino médio, 

                                                
16 A professora do 1º ano tinha dez anos de atuação no magistério na rede particular de ensino. 
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cursou Geografia na UFPE, concluindo a licenciatura em 1976 e o bacharelado 

em 1978. Cursou ainda, Pedagogia na Funeso, curso que concluiu em 1997. 

Já em relação à experiência profissional, o coordenador tinha 27 anos 

de atuação no Magistério, sendo 15 anos como Supervisor Profissionalizante e 

2 como coordenador. Na rede Municipal de Recife tinha 25 anos de 

experiência. Tinha ainda 2 nos de experiência na rede particular. Trabalhava na 

rede Estadual de Ensino como coordenador de biblioteca e nunca exerceu 

outra atividade em outra área.  

 

2.3.3 – Escola C  

A escola também ficava situada na RPA2. Segundo aquela direção, a 

instituição foi fundada em 14.08.1989 e tinha outro nome; a partir da data 

mencionada, mudou novamente.   

No momento da pesquisa, atendia a 686 alunos. Tinha entre 25 e 35 

alunos por turma. Eram dez salas de aula no prédio-sede e duas num anexo. A 

instituição funcionava em 3 turnos, tendo quatro turmas no turno da noite: uma 

turma do Módulo I, duas turmas do Módulo II e uma turma do Módulo III. 

Quanto à formação das 21 professoras que trabalhavam na escola, 

tínhamos o seguinte quadro: três com o curso Normal Médio, duas cursando 

Pedagogia, seis com Graduação em Pedagogia, uma graduada em Pedagogia 

e Ciências Biológicas, sete com Pedagogia e Pós-graduação (Especialização), 

uma graduada em Psicologia/Magistério e uma com Letras/Magistério. Das 
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vinte e uma professoras que atuavam na instituição, três trabalhavam na escola 

em dois horários.  

Esta escola tinha quatro vigilantes (dois da prefeitura e dois prestavam 

serviços), a diretora (Pedagoga) a vice-diretora (Pedagoga). Na cozinha 

trabalhavam quatro funcionárias e dois profissionais que prestavam serviços. 

Eram três estagiários de secretaria pela manhã, um à tarde e um à noite. A 

escola dispunha ainda de três estagiários para sala de aula, que assumiam as 

salas na ausência das professoras. 

A instituição não tinha biblioteca. Existia um espaço em que as 

professoras pegavam livros para trabalhar na sala de aula. Era uma sala com 

alguns livros e um computador. A escola tinha vídeo e TV que ficavam numa 

sala de aula. Semelhante à primeira escola, esta não tinha espaço para 

atividades físicas, recreativas, mas o prédio era da Prefeitura. O problema de 

espaço era mais sério e os alunos desciam por turmas para lanchar, porque 

não havia onde acomodar todas as turmas na hora da merenda. 

As reuniões com os pais dos alunos eram no início do ano, para orientá-

los em relação ao ano letivo, às atividades, eventos previstos. As outras 

reuniões ocorriam “em função das necessidades”. No ano de 2003 ocorreram 

quatro reuniões. 

A eleição para diretor tinha ocorrido em 2002, com chapa única. A 

próxima estava prevista para maio de 2005. A eleição contava com a 

participação de todos os segmentos, inclusive os alunos acima de 14 anos. 
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Em relação à implantação dos ciclos, a partir de 2001 começou apenas 

nas turmas do 1º ano do ciclo I. Só em 2002 foram envolvidas todas as turmas. 

No ano de 2003 houve três reuniões do Conselho de Ciclo. 

Quanto à quantidade de alunos, a diretora nos informou que no grupo 5 

(educação infantil) e ano I eram 25 alunos; já nos demais anos havia uma 

média de 35 alunos. Em 2003 a escola atendeu cerca de 970 alunos em 3 

turnos. Nos turnos diurnos a escola atendia um pouco mais de 800 alunos.  

No que se refere à formação das professoras pesquisadas da escola, 

duas tinham formação em Pedagogia (2º e 3º anos) e a outra em magistério 

Nível Médio (1º ano). As duas pedagogas tinham pós-graduação 

(especialização): uma em Interdisciplinaridade e outra em Administração de 

Recursos Humanos na pré-escola. 

A experiência profissional das três mestras variava entre 12 e 27 anos. 

Quanto à atuação na Rede Municipal de Recife, a professora do 2º ano tinha 

um ano e a do 3º dois anos. Já a professora do 1º ano, tinha vinte e um anos 

de experiência na rede de Recife. 

As professoras do primeiro e segundo anos afirmaram não atuar em 

outra rede de ensino; a do 3º ano tinha um outro vínculo na rede municipal de 
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Olinda, à tarde (Coordenadora de 5ª à 8ª série).17 

Com relação à experiência com turmas de alfabetização, a professora  do 

1º ano estava alfabetizando pela primeira vez; a do terceiro explicitou só o 

tempo na rede de Recife com a mesma turma (2º e na ocasião da pesquisa, 3º 

ano), enquanto a do 2º ano tinha atuado catorze anos em turmas de 

alfabetização.  

A escola, no ano em que a pesquisa foi realizada, não dispunha de 

coordenadora. Por esse motivo, entrevistamos a diretora que, segundo as 

professoras, era quem fazia a mediação entre a coordenadora da manhã e a 

turma da tarde. 

Em relação à formação escolar/acadêmica, a diret ora fez o Magistério na 

rede particular de ensino, concluindo-o em 1982. Cursou Pedagogia na 

FACHO, concluindo o curso em 1989. 

No que se refere à experiência profissional, tinha 20 anos de atuação no 

Magistério, sendo 17 anos na Rede Municipal de Recife. Assumiu por 7 anos a 

vice-direção da escola. Não trabalhava em outra rede e não exercia outra 

atividade profissional. 

                                                
17 Na ocasião da pesquisa, esta mestra estava participando de alguns debates acerca da 
proposta dos ciclos em Olinda, já que a rede pretendia implantar, inicialmente, o ciclo básico de 
alfabetização. Até então, como profissional da rede de Recife, não tinha tido a oportunidade de 
discutir tal proposta (que no caso de Recife foi implantada com quatro ciclos abrangendo todo o 
ensino fundamental). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DE RESULTADOS 



 

 

 

 

 

 

Utilizamos para analisar nossos dados, a análise de conteúdo temática, 

(BARDIN, 1977) que “consiste numa metodologia de dados qualitativos. A 

descrição, categorização e interpretação são etapas essenciais dessa 

metodologia de análise”. Para Olabuenaga e Ispízua (1984) citadas por Moraes 

(1999, p. 10),  

a análise de conteúdo é uma técnica para ler e interpretar o 
conteúdo de toda classe de documentos que, analisados 
adequadamente, nos abrem as portas ao conhecimento de 
aspectos e fenômenos da vida social de outro modo 
inacessíveis. 

 

Dessa forma, buscamos descrever, interpretar e comparar os dados, 

obtendo informações não só explicitadas nas fontes (entrevistas, diários de 

classe), mas também, por meio de nossas inferências, interpretações acerca 

dos depoimentos dos grupos de professoras das três escolas.  

 

3.1 – Entrevistas  

Descreveremos, a partir de agora, os resultados das entrevistas focais 

com as professoras dos três anos do ciclo I das três escolas pesquisadas. 
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3.1.1 – Encaminhamentos didáticos adotados na área de língua 
portuguesa no 1º ciclo18 

No que se refere às formas de ensino de língua portuguesa no 1º ciclo, 

sete das nove professoras afirmaram priorizar o ensino com textos, “partir 

sempre de um texto” e, dentro desse trabalho, algumas destacavam os 

diversos gêneros textuais (todas as mestras da escola B, Eliane e Leila - 2º  3º 

anos - da escola A, Nélia e Mariana - 2º e 3º anos - da escola C). Esse dado 

destaca a relevância atribuída ao texto nas aulas de língua, o qual teria 

passado a assumir um espaço privilegiado no encaminhamento didático das 

docentes. Ao perguntar sobre as formas de ensino em língua portuguesa, a 

professora abaixo explicitou: 

“É leitura de textos, não é? Diariamente eu tenho essa atividade. 

Textos diversos, né? A diversidade textual é muito importante, a 

partir do... do que eles observam na rua, né? Outdoor, receitas, 

bulas de remédio, é... agora mesmo nós estamos trabalhando pra 

Feira de Ciências. Então a produção de receitas, com plantas 

medicinais, maneiras de fazer, ingredientes, modos de usar, né? 

Então eles vão interagindo dessa forma com a diversidade textual. 

Tudo o que eles observam, tudo, teve letras, vamos ler: gibis, trazem 

pra sala de aula, reportagem de jornal, um jornalzinho Recife19 que a 

                                                
18 A expressão “estratégia” aparece no texto com o sentido abordado por Certeau. Para referir-
se ao ensino do professor, utilizar-se-ão as expressões “encaminhamentos didáticos”, 
“alternativas didáticas”, “formas de ensino”, “intervenção”, etc.  
19 A professora parecia se referir a um jornal que a rede disponibilizava com as notícias de 
Recife. 
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escola sempre tem aqui, né? É um recurso (...)” (PROFESSORA 

MIRELE, 3º Ano do Ciclo I, Escola B). 

Essa opção de recorrer aos textos, respaldar o trabalho a partir de 

textos, tal como atestado anteriormente, apareceu mais nos segundos e 

terceiros anos. Ocorreu apenas um caso no primeiro ano (Andréa, escola A), o 

que parece revelar que, nos primeiros anos, as professoras não priorizavam 

essa unidade lingüística. É provável que isto se devesse a expectativas que as 

professoras dos primeiros anos teriam acerca de um ensino que priorizasse a 

apropriação do Sistema de Notação Alfabética (SNA).  

Apesar do texto ter sido uma prioridade na prática das professoras, 

conforme seus depoimentos, o trabalho com produção de textos, 

especificamente, ocorreu como encaminhamento mais sistemático apenas na 

prática de quatro professoras (as três dos terceiros anos e uma do segundo, 

Luíza, escola B). Talvez isto ocorresse em função do que se esperava, do que 

se planejava para o universo de alunos naquele ano-ciclo, no que antes 

equivalia à segunda série no sistema seriado, ou seja, que o educando lesse e 

produzisse textos.  

De um modo geral, as professoras se remeteram ao trabalho com texto; 

algumas eram mais enfáticas (no caso dos terceiros anos), entretanto, as 

demais não deixaram de mencioná-lo. Com esse dado, ressaltamos que os 

professores, a partir do que vem sendo discutido acerca de alfabetização e 

letramento, parecem vir investindo mais nas práticas de leitura e escrita. É 

notório pelos depoimentos das mestras, que é uma temática que vem sendo 
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apropriada gradativamente, mas já vislumbramos uma menção freqüente a 

esse trabalho. De acordo com Soares (1998, p. 47)  

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. 

 

Ainda nas atividades baseadas em textos, ocorreu um caso em que a 

professora desenvolvia um “circuito didático” bem peculiar: discutia um tema e 

após o resgate dos conhecimentos prévios dos alunos, partia para a produção 

coletiva de um texto (uma atividade que podia ser compartilhada, já que nem 

todos os alunos tinham uma autonomia na produção textual). Esse 

procedimento ocorria em um dos terceiros anos (Professora Mirele, 3º ano, 

escola B). Houve dois casos nos primeiros anos, em que as professoras 

partiam de um texto, sim, mas, em seguida, trabalhavam as palavras e as 

letras a partir daquele material (Professoras Andréa, Escola B e Neves, Escola 

C).  

Com isso, evidencia-se que as professoras dos primeiros anos pareciam 

estar mais preocupadas com a construção do sistema de notação alfabética 

pelo aprendiz do que com a produção textual. Embora utilizassem o texto, 

tinham a finalidade de “explorar os sons da escrita”. No caso da professora 

Neves (1º ano, escola C), havia a preocupação em explorar os padrões 

silábicos, fazer “junção de sílabas”, seguida de “formação de palavras”. Esse 

último procedimento didático nos leva a desvelar um objetivo evidente em 

apreender um código e não um sistema notacional como é o alfabético 
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(FERREIRO, 1985). A professora Andréa (1º ano, Escola B), revelou estar mais 

preocupada com os textos diversificados, porém realizava atividades outras, a 

fim de que pudesse diagnosticar o nível de apropriação da escrita dos 

aprendizes. Esse dado nos leva a inferir sua preocupação com os níveis por 

que passa o aluno na construção da escrita. Nessas atividades, buscava 

estabelecer momentos de reflexão dos sons das sílabas e da escrita desses 

sons, mostrando a composição das palavras trabalhadas. No exemplo da 

palavra macacada, ela a colocou com letra de imprensa maiúscula na parede 

da sala, os alunos contaram as letras, quantos “pedaços” tinha a palavra, os 

sons desses “pedaços” e assim por diante. Afirmou ser um encaminhamento 

adotado freqüentemente em suas aulas.  

Não podemos deixar de enfatizar o trabalho desenvolvido por essa 

professora (1º ano, escola B) quanto à reflexão fonológica. Tendo em vista a 

análise que Freitas (2004) fez acerca dos níveis de reflexão metafonológica,20 

destacamos que a professora acima citada enfatizava em suas aulas os 

diferentes níveis abordados pela autora, sobretudo, o nível silábico. Para isso, 

utilizava textos que tivessem rima, os nomes dos alunos, etc. 

Numa mesma escola, um caso no segundo e outro no terceiro ano, as 

professoras trabalhavam com “montagem de texto por meio de frases”. 

Segundo as mestras, essa alternativa didática motivava bastante, já que nem 

todos os alunos sabiam ler. Então, seguindo as frases, eles conseguiam 

seqüenciá-las e iam se familiarizando com textos (Professoras Eliane e Leila, 

                                                
20 Níveis explicitados no marco teórico. 
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2º e 3º anos, escola A). Uma outra professora do segundo ano, explicitou um 

“circuito didático” em suas aulas a partir da leitura realizada: dizia priorizar a 

linguagem oral dos educandos, e que esta desencadeava na construção do 

texto (parecia se referir ao “texto coletivo”, conduzido por ela mesma, uma vez 

que os alunos ainda não tinham autonomia na notação da produção textual). 

Desse texto, segundo ela, explorava a escrita de palavras (que se dava no 

processo de resgate das idéias principais). A partir dessas palavras, buscava 

despertar nos alunos a “criatividade de explicitar novas palavras”, derivadas 

daquelas destacadas no texto. Com essas novas palavras, a professora 

afirmou surgirem novos textos, já que os alunos iam lembrando de outros 

textos trabalhados (professora Nélia, 2º ano, Escola C). 

Em relação ao ensino voltado à leitura/interpretação, houve apenas 

quatro menções, das quais apenas uma se dava no primeiro ano (professora 

Taís, 1º ano, escola A), duas no 2º ano (professoras Luíza, escola B e Nélia, 

escola C) e uma do 3º ano (Mariana, escola C). Esse caso de leitura, no 

primeiro ano, revelava uma peculiaridade que não pode deixar de ser 

mencionada: a professora respaldava seu ensino com os padrões silábicos; ela 

mesma elaborava o que denominava de “fichas de leitura”, utilizava gravuras, 

vários tipos de letras e sílabas, para que os alunos treinassem e lessem. 

Segundo a professora, era preciso “garantir a leitura do jeito que se escreve” 

para facilitar a compreensão, já que a língua portuguesa tem muitas “cascas de 

banana”.21 Como o “partir do texto” só ocorria em um primeiro ano (Escola B), o 

                                                
21 Apesar de apenas quatro menções, ante a pergunta explícita sobre encaminhamentos 
didáticos adotados na área de língua, destacamos que as professoras, ao longo da entrevista, 
referiram-se à leitura. 
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trabalho com compreensão/interpretação de textos parecia só ocorrer naquela 

turma (de primeiro ano, escola A), e naqueles moldes. Destacaremos, a seguir, 

o depoimento de uma professora que afirmava priorizar a leitura baseada no 

“Método de Alfabetização Damaris”,22 ao ensinar: 

“As situações didáticas são de leitura, né? Aonde eu utilizo a... o 

Projeto Damaris MAD, que faz inferência com o desenho. Aí, através 

do nome da sílaba, do nome do desenho, a gente vai formando 

palavras e vai juntando, você pode até ver aí uns cartazes que têm 

(..). E... a ênfase maior é em cima da leitura, da compreensão. 

Exploro muito a linguagem oral, porque em cima da linguagem oral, 

o texto oral, que a gente vai para o texto, né? A construção do texto. 

E em cima da construção do texto é que a gente vai começando a 

trabalhar palavras. As... as idéias centrais, né? São tiradas, e aí a 

gente vai fazer o estudo de palavras. E nesse estudo de palavras, 

vem a formação de novas palavras e de novos textos, porque eles 

vão lembrando de outros textos que são é... semelhantes àqueles 

que a gente tava tratando” (PROFESSORA NÉLIA, 2º Ano do Ciclo 

I, Escola C). 

Paralelamente ao “ensino com o texto”, as mestras referiram-se a 

práticas com o alfabeto (cinco, todas da escola A e duas da escola B, Andréa - 

1º ano - e Luíza - 2º ano). Só ocorreu um caso no primeiro ano em que essa 

alternativa não foi mencionada (Escola C, professora Neves). O curioso é que, 

                                                
22 Método de alfabetização que enfatiza o ensino com desenhos e sílabas. O destaque é dado 
a palavras, frases e textos com desenhos.  



     

 

104 
 
 
nessa mesma escola, houve ausência total dessa alternativa de ensino. Com 

relação ao trabalho com o alfabeto, a professora abaixo explicitou: 

“Eu não vejo muito não, por exemplo, a maioria são os mesmos 

alunos do ano passado. Então eu peguei alguns novos que é uma 

coisa que eu fazia tradicional, mas que eu gosto muito é... é... eu 

invento, quer dizer, existia ficha de leitura, mas eu invento. Boto 

desenho, boto as sílabas, boto as letras, os três, quatro tipos de letra 

pra eles verem e reproduzirem embaixo, dou palavrinhas e eles 

dizem. Aqui ó: as letras B, B com A BA, sempre o BABÁ, BEBÉ e 

daqui a pouco vem o C. O C eu já deixo pra depois, que são dois 

sons. Aí vem o D, aí já boto BODE. Então eu vou aumentando o 

grau de dificuldade, até chegar em todas as letras do alfabeto (...) É, 

sigo o alfabeto” (PROFESSORA TAÍS, 1º ano do Ciclo I, Escola A). 

Fica evidente no depoimento dessa professora o controle que 

estabelecia em suas aulas em relação às etapas que os educandos tinham que 

seguir de acordo com o planejamento traçado. Na verdade, o que desenvolvia 

em relação ao Sistema de Notação Alfabética revelava estar restrito à 

“memorização” de padrões silábicos previamente definidos, e a participação do 

educando nesse processo parecia ser mínima. Esse procedimento didático fere 

o pressuposto da teoria da Psicogênese da língua escrita, que concebe o 

aprendiz como um sujeito cognoscente que reconstrói o SNA, tendo, portanto, 

uma participação ativa frente a esse processo (FERREIRO & TEBEROSKY, 

1985). Naquela forma de ensino da professora, cabia ao aluno “fixar” os 

padrões explorados por ela com relações fonema-grafema “gradualmente” 
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apresentados. Havia, na verdade, uma “artificialização” na leitura desses 

padrões e palavras “derivadas”, a fim de evitar os possíveis “erros” que 

pudessem surgir nas escritas dos aprendizes, que se traduziam, 

evidentemente, em etapas que os mesmos vivenciariam na (re)construção 

daquele objeto de conhecimento. Ou seja, podemos destacar que o ensino 

parecia conceber o SNA como um código (FERREIRO & TEBEROSKY, 1985).  

As atividades desenvolvidas com o “som das sílabas”, “a formação de 

palavras e frases” apareceram nos depoimentos acerca das práticas de seis 

professoras das três escolas (dois casos em cada instituição, todas dos 

segundos anos, duas dos primeiros anos (Andréa, Escola A e Neves, Escola C 

e uma do terceiro, Leila, Escola A); estas também costumavam partir de textos, 

com exceção de uma do primeiro ano (Professora Neves, Escola C), o que nos 

leva a acreditar que o professor, em função do que vem sendo produzido e 

debatido nacionalmente, nas últimas décadas, na área de língua, passou a 

priorizar o texto em sua sala de aula; entretanto, não abandonou, nem deixou 

de praticar o ensino com segmentos menores. Não resta dúvida de que, 

mesmo intuitivamente, essas professoras sabiam que a competência textual e 

a notação alfabética se constituíam em objetos de conhecimento diferentes, ou 

seja, tinham suas peculiaridades, que por sua vez repercutiam nos 

encaminhamentos didáticos vivenciados com os aprendizes. Dessas seis 

professoras, houve apenas uma, no segundo ano (Eliane, Escola A), que 

afirmou “trabalhar com o som das letras”,23 mas não deixou de mencionar a 

importância de se enfocar o “som das sílabas” com os alunos que tinham 

                                                
23 Priorizava em suas aulas o método fônico de alfabetização.   
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dificuldades na apropriação do Sistema de Notação Alfabética (SNA). Segundo 

a docente, assim o aprendizado fluía mais rápido. A partir da exploração do 

tema “Inseto”, essa mesma professora, afirmou fazer o seguinte: 

“(...) português trabalhei, tô trabalhando agora, né? É... também a 

questão da separação de palavras, né? O nome a partir do nome 

dos insetos, né? É... a separação, né? O inverso de quantidade, é a 

quantidade de... de sílabas. A inversão pra eles substituírem, por 

exemplo: PERNILONGO – aí LON, NI, né?... PE, pra eles juntarem e 

formarem a palavra, saber que palavra é essa. Hoje, né? A atividade 

que eu tinha programado era essa, xeroquei uma... uma folha com 

as sílabas que formavam as palavras com o nome dos... dos insetos. 

Então eles iam colar na cartolina, recortar e depois, recortar as 

sílabas das palavras pra montar as palavras. O nome dos insetos 

que a gente trabalhou. E depois disso eles iam copiar as palavras no 

caderno. Formar frases, formar textos, né?” (PROFESSORA 

ELIANE, 2º Ano do Ciclo I, Escola A). 

A única professora que não trabalhava partindo de texto, destacou: 

“(...) Frases com desenhos, eu mando eles fazerem frases com 

desenhos. Pesquisar. Meu trabalho é só isso mesmo. Palavras, texto 

não, só frases. Só pra eles separarem sílabas. Completar sílabas, 
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juntar os pedacinhos que está faltando” (sic) (PROFESSORA 

NEVES, 1º ano do Ciclo I, Escola C)24. 

Fica evidente que quando se utilizava o texto, havia a necessidade 

imediata de partir para segmentos menores, sobretudo nos primeiros anos em 

que o investimento em atividades que propiciassem a apropriação do Sistema 

de Notação Alfabética era mais freqüente. Acreditamos que essa adesão ao 

texto tenha sido uma prioridade para as professoras, devido à ênfase no ensino 

“contextualizado”, em detrimento do ensino “descontextualizado”. Isto revelaria 

um provável cuidado de não serem taxadas de professoras “tradicionais”.  

Entretanto, julgamos que é preciso não reduzir esse trabalho com o texto 

na sala de aula a etapas que adiem a formação de leitores e escritores 

competentes da língua, até porque os aprendizes “convivem em contextos 

onde a escrita se faz presente de forma complexa” (MORAIS & 

ALBUQUERQUE, 2004, p. 6).  

Outra atividade adotada por duas professoras da escola B (uma do 

segundo, Luíza, e outra do terceiro ano, Mirele) foi o ditado. Uma costumava 

trabalhar em grupos com listas (nomes de utensílios domésticos, cores, etc), a 

fim de que os alunos discutissem entre si a escrita das palavras e interagissem 

na resolução do que estava sendo solicitado (a grafia das palavras). Sempre os 

agrupamentos se davam por níveis de aprendizagem. A mestra chegou a 

                                                
24 Esta mesma professora explicitou anteriormente, concordando com Nélia, que pegava o 
texto, tirava a palavra-chave para trabalhar com as famílias silábicas, com a separação e com 
atividades para os alunos formarem palavras. Entendemos que o texto tinha apenas essa 
finalidade, já que, nesse depoimento, ficou claro que ela não priorizava o texto se não com 
esse intuito. 
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destacar que tinha o cuidado de não reunir os alunos por níveis muito 

diferenciados, a fim de garantir a efetiva participação de todos, sem que um ou 

dois alunos fizessem a atividade por todos do grupo. Esse cuidado com o 

agrupamento dos aprendizes de acordo com os níveis, foi ressaltado por Duran 

(2002) como um dos pressupostos de uma escolarização ciclada, a fim de 

garantir a efetiva aprendizagem do educando. A outra professora recorria ao 

ditado como alternativa individual, mesmo.  

Encontramos, nesse caso, uma atividade essencialmente voltada para a 

apropriação do Sistema de Notação Alfabética (SNA), na qual a atenção às 

fases em que os aprendizes se encontravam e o modo de organização dos 

mesmos em grupos, revelava uma preocupação de evitar que a atividade fosse 

apenas copiada dos educandos que estivessem em níveis mais avançados do 

ponto de vista da escrita.25  

Outras duas docentes dos mesmos anos anteriormente citados, mas da 

escola A, afirmaram trabalhar com bingos (Professoras Leila, 3º ano e Eliane, 

2º). A do segundo ano costumava fazê-lo com sílabas e com palavras; a outra, 

com palavras, para explorar a ortografia.  

O desenvolvimento de um trabalho diversificado também foi enfatizado 

na fala das professoras como sendo um aspecto importante no ensino na área 

de língua. As duas professoras anteriormente citadas afirmaram trabalhar de 

“forma diversificada”, juntamente com três colegas de outras escolas (duas da 

escola B: Luíza (2º ano) e Mirele (3º ano) e uma da escola C, Nélia (2º ano) e 

                                                
25 Sobre esse assunto ver Krug (2002), Duran (2002). 
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foram as únicas (aquelas duas) a afirmarem partir “do que o aluno gostava”. 

Entretanto, sentiam a necessidade de ensinar “de forma tradicional” com os 

alunos “atrasados”, já que, segundo as mestras, era “como funcionava”, como 

verdadeiramente eles conseguiam avançar26.   

“Mas tem criança que... por incrível que pareça, que ainda hoje 

aprende assim. Só aprende assim. Tem criança assim que você vai 

trabalhar os sons e assim, né? Dão um pulo enorme, assim, aprende 

tudo com muita rapidez. Mas já tem criança que não. Se você não... 

não recorrer a essa metodologia, ele pende pra aprender. Parece 

assim: ou ele tá condicionado ou então é a cabecinha dele ainda que 

só (...)” (PROFESSORA ELIANE, 2º Ano do Ciclo I, Escola A). 

Parece-nos interessante que, embora admitissem em suas intervenções 

o dado da heterogeneidade27, a necessidade de priorizar um ensino que 

atendesse aos diversos ritmos de aprendizagem, as professoras Leila e Eliane 

ressaltaram que existia um limite dessa intervenção, uma vez que podia haver 

casos na sala que fugissem aos parâmetros esperados e que, portanto, 

impedissem esse trabalho, já que estar-se-ia diante de uma heterogeneidade 

“extrema”. Daí, conforme as mestras, era necessário recorrer ao “ensino 

tradicional” (assim designado por elas). Ou seja, ao “método silábico”.  

                                                
26 A professora Leila (3º ano) comentou que no ano anterior trabalhava sempre com base no 
“referencial”, ou seja, associando letra à palavra. Como a professora Eliane (2º ano) priorizava, 
no ano em que a pesquisa foi realizada, o som da letra (e considerava inovador o Método 
Fônico), destacou em sua fala que também recorria à alternativa da colega com alguns alunos 
que tinham dificuldades, “porque não dava pra trabalhar de forma construtivista”. 
27 Aspecto a ser tratado mais detidamente em seção posterior. 
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As expressões “ensino tradicional”, “alternativa didática tradicional” 

guardavam, entretanto, outros significados. Uma professora do segundo ano 

(Professora Luíza, Escola B) usava “tarefa tradicional” na turma. Referia-se às 

tarefas de casa e de classe, cobradas por pais e alunos. Não parecia ser um 

encaminhamento que quisesse priorizar, mas o fazia em função daquela 

exigência. As tarefas a que se referia, eram aquelas cujo objetivo estava 

centrado nos padrões silábicos, separação de sílabas, formação de palavras, 

etc.  

Com mais de vinte anos de atuação em turmas de alfabetização, uma 

das professoras do segundo ano (Professora Nélia, Escola C), afirmou priorizar 

o “Método de Alfabetização Damaris” (MAD, tal como já foi destacado nessa 

análise). Ela se referiu às fases de apropriação do sistema de notação 

alfabética, mas falou que o método priorizava a sílaba e o desenho, 

diferentemente do trabalho com letras, que, segundo ela, seria 

“descontextualizado”. Nesse caso, julgava que o MAD proporcionava um 

avanço significativo na apropriação do SNA pelo aprendiz.  

Houve um caso numa turma de primeiro ano em que, conforme a 

professora Andréa (Escola B), em função dos seus alunos estarem inseridos 

numa comunidade de baixa renda, buscava partir do nome deles, a fim de 

resgatar a auto-estima, já que a maioria era estigmatizada em seu ambiente 

familiar e esse processo, se não fosse corrigido, se estenderia à escola. Muitos 

alunos, segundo a mestra, eram conhecidos pelos apelidos, por isso fazia 
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questão de explorar inicialmente seus nomes. Dentro dessa opção, explorava a 

escrita dos nomes com os sons das sílabas, entre outros aspectos.   

Outro encaminhamento peculiar da professora Leila (3º ano, escola A), 

era a “informação dada individualmente ao aluno”. Ela informava o que estava 

faltando no texto produzido (um erro de ortografia, de pontuação, etc). Como os 

alunos tinham um caderno específico de produção textual, sempre a professora 

corrigia e solicitava que passassem a limpo, reescrevendo-o. Não hesitava em 

mostrar a forma “correta” aos alunos para que corrigissem.    

 “Porque eu acho que essa informação que a gente dá individual, 

né? Eu tinha uns que escrevia, não escrevia até o fim (sic). Era... era 

texto, mas fazia um pouquinho, um pouquinho, imagine o texto. Eu 

digo: ‘por que você não faz até o fim? Só troca quando for mudar 

de... de assunto’. Aí... entende? Essas informações que a gente dá 

individual, assim um parágrafo, sabe? Uma letra maiúscula, porque 

ele usou minúscula aqui, era pra ser maiúscula. Essas informações 

que a gente dá individual, eles crescem na produção” 

(PROFESSORA LEILA, 3º Ano do Ciclo I, Escola A). 

Ainda quanto à metodologia de ensino, uma professora do segundo ano 

(Eliane, Escola A), afirmou enfaticamente que gostaria de trabalhar com 

projetos. Como a escola não adotava esta alternativa didática, ela mesma, a 

partir de um tema, desenvolvia seu trabalho “de forma contextualizada e 

interdisciplinar”. 
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“Olhe, eu gosto muito de trabalhar partindo de um tema (...) A 

gente... a gente decide um tema que seja de acordo com o interesse 

deles, seja o que a gente tá querendo trabalhar e a gente assim 

troca muito, né? Leila mesmo me ajuda muito. Ela traz idéias, 

sugestões de atividades, a gente vai desenvolvendo um tema, não 

exatamente um projeto, sabe? A gente vai desenvolvendo à medida 

que a turma vai evoluindo e assim, é... eu sinto falta de um... um 

fechamento, exemplo: a escola tá desenvolvendo o projeto tal, tá 

desenvolvendo esse projeto, mas a gente acaba, assim... 

procurando trabalhar em cima desse tema que a gente tá 

trabalhando. Por exemplo: eu comecei o ano trabalhando sobre 

‘moradia’, né? Mas também veio algumas dificuldades, tipo assim: 

eu queria trabalhar um texto e... figuras, atividades que... era mais... 

tava mais fácil trabalhar em cima de... de textos que tava mais de 

textos é... xerocados. Aí pedi pela outra escola, pedi, elaborei, né? 

Várias atividades, textos tudo, pedi pra tirar xerox no Reitor (colégio), 

mas até hoje faz uns dois, três meses que não sai, sabe? Você tem 

essas dificuldades. Mas aí a gente fica, né? Tentando fazer alguma 

coisa em sala de aula ou mimeografando, não é? Ou seja, tem 

esses impasseszinhos assim, dificulta um pouco a gente elaborar 

um projeto assim mais... mas aí o que acontece? Em cima desses 

temas que agora é sobre INSETOS, né? Surgiu a partir de uma 

abelha que tinha na sala, eles ficaram no maior alvoroço “olha a 

abelha, vai picar e não sei o quê”. Então, por causa dessa abelha, a 
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gente começou a trabalhar insetos, não é? E a gente já chegou até a 

discutir sobre a cadeia alimentar. Então em cima disso, é que a 

gente vai desenvolvendo, né? Todo tipo de atividade (...)”. 

Essa troca que existe entre as colegas, destacada no depoimento dessa 

professora, traz à tona o que Chartier (1998) ressaltou em relação à 

apropriação do professor. Este profissional, segundo a autora, estaria mais 

voltado aos “saberes da ação”, ao “como fazer”. Desse modo, a troca de 

experiências entre colegas seria mais influente que as publicações, prescrições 

institucionais, já que comporiam o conjunto das inovações na área (p. 70).  

Por fim, duas professoras foram enfáticas quanto à realização de 

atividades sempre em duplas ou em grupos, no sentido de que um aluno podia 

ajudar o outro, sem fazer a tarefa pelo outro (Profª Luíza, 2º ano, Escola B e 

professora Mariana, 3º ano, Escola C). Por isso, havia mais uma vez o cuidado 

em agrupar os aprendizes de acordo com seus níveis de aprendizagem, de 

modo que pudesse ocorrer uma interação mais efetiva. Uma delas, do 2º ano, 

chegou a afirmar que fazia a correção nos próprios grupos.  

“Porque a minha sala já é mais acelerada, né? Já trabalha muito 

com texto coletivo, interpretação de texto bastante, todas as... as 

disciplinas: ciências, artes; a gente entra com interpretação de texto. 

E no trabalho também, coletivo, em dupla, um colabora com o outro, 

eles ensinam até bem... bem melhor, não é isso? Assim... eles 

conseguem passar bem melhor do que eu pra os amiguinhos deles. 

Eu percebo que a aprendizagem é maior entre eles. E aí eu... 
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sempre faz, trabalho muito em dupla, em grupo, aí tem mais algo a 

ver” (PROFESSORA MARIANA, 3º ano do Ciclo I, Escola C).  

A opção por trabalhar em grupos, duplas, considerando o nível de cada 

um, não foi explicitada apenas por essa professora. Isto revela a apropriação 

pelos demais professores de alternativas (priorizadas numa proposta como a 

dos ciclos) que vêm dando certo no processo de aprendizagem dos 

aprendizes.  

Cada professora entrevistada mencionou pelo menos dois tipos de 

encaminhamentos didáticos, na área de língua portuguesa. Tendo em vista o 

desenvolvimento desses no universo das nove professoras, vamos encontrar 

um aumento significativo do primeiro para o segundo ano: enquanto nos 

primeiros anos foram mencionados 9 tipos de encaminhamentos, nos 

segundos encontramos 25 citados. A diferença entre os segundos e os 

terceiros anos já não era tão significativa, apenas 6 modalidades a mais nos 

terceiros anos. No conjunto das três escolas também encontramos diferenças 

quanto ao investimento em encaminhamentos para o ensino na área de língua. 

Entre a primeira e a terceira escolas pesquisadas, a diferença chegou a 10 

alternativas mencionadas.  

Em função das mudanças que vêm ocorrendo no âmbito do ensino, 

incluindo a substituição do sistema seriado pelo sistema de ciclo na rede 

municipal de Recife, as professoras revelaram, em seus depoimentos, buscar 

alternativas outras a fim de atender à heterogeneidade na sala de aula. Em 

função dessas alternativas, pareciam vir buscando apreender minuciosamente 
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os avanços e dificuldades específicas de cada aprendiz. Com esse intuito, as 

professoras revelaram buscar atividades que viessem contemplar os ritmos de 

cada aluno e, ao mesmo tempo, promover o avanço. Isso se refletiu quando as 

mestras agrupavam os alunos por nível de desenvolvimento na escrita. 

Acreditamos que esse e outros procedimentos poderiam propiciar um ensino e 

uma aprendizagem mais significativos. 

Ao explicitarem suas formas de ensino, as mestras mencionaram 

também expectativas em relação aos conteúdos e/ou competências 

trabalhadas. Interpretamos que isto certamente ocorreu por estarem se 

apropriando dos pressupostos do ciclo em suas práticas. 

Explicitaremos, a seguir, os conhecimentos na área de língua que os 

alunos deveriam construir, segundo aquelas professoras do 1º ciclo. 

 

3.1.2 – Conhecimentos a serem construídos pelo aluno na área de língua 
no 1º ciclo 

Em se tratando dos conhecimentos a serem construídos no 1º ciclo, na 

área de língua, apareceu como prioridade, na fala das professoras, a “leitura”: 

sete das nove professoras afirmaram ter como meta desenvolver a leitura dos 

alunos, sobretudo porque era uma competência presente no “livro de 

competências” que foi distribuído pela rede para as professoras.28 Com 

                                                
28PREFEITURA DA CIDADE DE RECIFE. Secretaria de Educação. Proposta Pedagógica da 
Rede Municipal de Recife: Construindo Competências. Recife: PCR, 2002. 
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exceção da escola C (apenas a professora Neves, 1º ano), as professoras das 

outras escolas afirmaram priorizar como meta “a leitura”, em suas práticas. 

“O fundamental é eles ler (sic). Fundamental, fundamental é ler. Pra 

eles é... é imprescindível ler, porque ele lendo, ele vai responder 

suas questões, ele vai poder fazer sua tarefa, ele vai poder entender 

o que tá fazendo e se ele não conseguir ler, ele ir pra 2ª série sem 

ler... Ele pode até ir... sem escrever direito. Eu tenho um aluno pré-

silábico na... assim a hipótese dele pode ter, até estar silábica, 

ainda... na escrita, mas a leitura ele tem que ter, a leitura é 

imprescindível, pra poder até ele compreender o que tá acontecendo 

dentro daquela sala,29 porque muita coisa a professora vai jogar pra 

eles, não que ela vai querer, mas muita coisa ela vai ter que dar e 

vai esperar dele que ele, no mínimo, saiba, né? É... é... essa 

comunicação. E depois ele vai desenrolando, quando ele tiver no... 

no 3º ano ele vai desenrolar a escrita. Até naturalmente pela 

quantidade de leitura que ele entende, ele vai desenvolver mais. Eu 

também gosto que eles escrevam, mas assim: eu peço, eu sempre 

tô pedindo, tô fazendo, que eles façam comparações, tudinho. Mas 

eu exijo mais é a leitura. Assim, na minha opinião é imprescindível 

que o menino, quando for sair daqui, ele saia lendo e entendendo. 

É... uma conseqüência da leitura. Ele tem que sair compreendendo o 

                                                
 
29 Um fato curioso é que, fica evidente que a professora considera que o aprendiz pode estar 
“pré-silábico” na escrita, mas lendo! 
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que ele tá lendo. Não é só ler. Ele tem que entender o que tá lendo. 

Isso aí me angustia muito: um aluno ler uma frase, depois eu 

perguntar a ele o que foi que ele leu, ele ficar: “não sei, não sei”. Aí 

me angustia, porque a leitura não é só uma decodificação, a leitura é 

uma compreensão, tem que compreender o que tá vivenciando, o 

que tá vendo ali. Do sistema de escrita, o sistema de escrita fica, 

como assim... uma conseqüência mesmo” 30 (PROFESSORA LUÍZA, 

2º ano Ciclo I, escola B). 

Na mesma direção, oito professoras explicitaram como conhecimento a 

ser construído, “a escrita”, atividades que priorizassem “esse aspecto”. Tal 

como no quadro anterior, com exceção da professora Mariana, da escola C,     

- que frisava o tempo todo que sua turma estava bem adiantada, por isso a 

ênfase era em produção de textos, gramática - todas as outras mestras 

destacaram a relevância de se “investir na escrita”, como um conhecimento 

prioritário a ser construído. 

Apesar da relevância atribuída à escrita, algumas professoras (como 

Luíza) deixaram claro que a escrita “viria como uma conseqüência”. O 

desenvolvimento da leitura garantiria a apropriação da escrita pelos 

aprendizes. Havia, ainda, uma expectativa de que a professora do ano seguinte 

desse conta dessa “tarefa”, já que o primeiro ciclo é considerado “um ciclo de 

alfabetização”. Portanto, caberia a todas alfabetizar e/ou letrar.  

                                                
30 Novamente é curioso que afirme que a leitura não é só decodificação, quando no exemplo 
pedia ao aluno para ler uma frase solta. Isto revelaria, provavelmente, sua forma particular de 
apropriar-se das novas teorização/prescrições. 
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“A minha preocupação, a minha preocupação é ele aprender a ler e 

escrever, sabe? Eu não quero saber se ele já sabe o que é 

substantivo próprio, o que é substantivo comum, sabe? O que é 

dígrafo, o que é isso, essas nomenclaturas pra mim não importa. É 

ler e escrever, sabe? Bem! Saber ler um texto, saber interpretar, 

sabe? Saber escrever um bilhete, saber fazer uma coisa, entendeu? 

Ter a competência de fazer!” (PROFESSORA ELIANE, 2º ano Ciclo 

I,  escola A). 

A “escrita” foi um aspecto bastante mencionado pelas mestras, mas com 

um tom muito nebuloso: ora significava a produção textual, ora as atividades de 

escrita alfabética. No caso da professora acima, por exemplo, “o escrever” a 

que se referia era a produção de texto. O que era, na realidade, essa “escrita” a 

que as professoras se referiam com muita freqüência? Pareciam estar 

repetindo um discurso presente na proposta pedagógica da rede municipal, e 

que revelava uma não-explicitação objetiva do que seria essa “escrita”.  

Mais uma vez enfatizamos que as professoras pareciam estar se 

apropriando de temáticas atuais, sobretudo a partir da implantação dos ciclos, 

como o noção de letramento, por exemplo. Convivendo com práticas que 

priorizavam a apropriação do SNA, agora precisavam conciliar esse trabalho 

com as práticas de leitura e escrita, respaldando-se nos diversos gêneros 

textuais de circulação social. No entanto, viviam a angústia de não ter clareza 

sobre as competências para cada ano-ciclo na proposta curricular da rede. 

Com isso, notamos um “problema” na transposição de saberes direcionados às 
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práticas escolares, a partir da mudança do sistema seriado para o sistema 

ciclado na PCR. Não resta dúvida de que esse processo repercutiria nas 

práticas de avaliação, como veremos numa seção posterior. 

Em contrapartida, o ensino relativo à “compreensão e interpretação” foi 

considerado como prioridade apenas por quatro professoras, distribuídas 

igualmente nos 2º e 3º anos das escolas A e B. Portanto, nos primeiros anos, 

apesar das mestras ressaltarem a relevância de se investir em leitura, esta não 

parecia estar respaldada num trabalho de interpretação escrita do texto. 

“Eu gostaria muito que todos estivessem lendo com compreensão, 

com interpretação, inferindo na leitura. Gostaria muito, né? Que... 

é... na escrita estivessem todos assim com a escrita alfabética e 

ortográfica, mesmo assim com alguns faltando alguma coisa, mas 

fosse o mínimo, não é? É... entendendo parágrafo, pontuação, as 

pausas, que nós fazemos muito a leitura coletiva pra dar ênfase a 

isso aí, né? Pra haver a compreensão, não passar por cima, né? 

Então eu gostaria e seria esse, né? O ideal, que eles estivessem 

nessa fase assim, né? Ler com compreensão. A leitura corrente, 

sem ser aquela leitura ainda vacilante, né? A leitura gaguejada, né? 

Que muitos ainda estão... muitos não, tem um grupo muito bom, né? 

É pena que sejam poucos, mas tem menino lendo corretamente, até 

porque esse exercício é diário, a hora da leitura e da escrita, todos 

os dias, seja qual for a atividade. Mas nós temos que fazer leitura, 

todos os dias tem o texto e isso tem ajudado, né? Porque tem... 

estariam bons lendo e escrevendo alfabeticamente, mas também 
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com um texto assim com começo, meio e fim, né? Crítico, né?” 

(PROFESSORA MIRELE, 3º ano Ciclo I, Escola B). 

Mais uma vez fica explícito que o escrever seria ter a “competência de 

produzir um texto com coerência”. E, no caso acima referenciado, a leitura 

subsidiaria essa competência de “produzir”, de “escrever”. Ressaltamos que 

essa concepção tem a ver com a apropriação que o professor tem feito em 

relação àquilo que dá certo, que propicia bons resultados. Os saberes da ação 

manteriam uma ligação direta com a prática, resultando, portanto, em 

concepções como essa (CHARTIER, 1998). No caso dessa professora, para 

“compreender um texto”, “produzir um bom texto”, era preciso “ler com 

desenvoltura”. 

A seqüência: “alfabeto, sílabas, palavras, frases e texto” foi explicitada 

como conhecimentos a serem construídos apenas na escola A, por todas as 

professoras. No entanto, a professora Taís, 1º ano, seguia suas “fichas de 

leitura” com essa seqüência e terminava o processo com textos de livros 

“velhos” (como denominava). As outras professoras (Eliane e Leila), partiam do 

texto, em seguida enfocavam os outros segmentos, mas trabalhavam também 

com bingos de sílabas e palavras para garantir esse aprendizado.  

“Porque veja só, se a gente tá trabalhando texto, não é? Uma 

música por exemplo, aí a gente vai a... aprende a cantar a música. 

Então tudo que tem que ser explorado em cima da música, explora. 

Aí depois você vai trabalhar várias coisas em cima daquele texto que 

vai abarcar todos aqueles conteúdos. Em cima de uma atividade 



     

 

121 
 
 

você pode trabalhar várias coisas. Por exemplo: se eu pego uma 

frase e peço pra... pra eles desmontarem essa frase, né? Vai, 

desmonta, depois monta de novo, a frase todinha, tal. Pega uma 

palavra daquela frase: ‘pronto vamos ver quantas sílabas tem’. 

Então aquilo que eu tô trabalhando eu posso trabalhar texto, posso 

trabalhar é... sílaba, palavra, frase, texto, né? A relação entre 

tudinho, né? Letras, posso trabalhar a diferença entre... entre o 

masculino e o feminino, de acordo com o texto, né? Posso trabalhar 

o diminutivo com o aumentativo, dentro... tudo dentro de um texto 

só” (PROFESSORA ELIANE, 2º ano Ciclo I, escola A). 

Mesmo não tratando especificamente do atendimento à 

heterogeneidade, não podemos deixar de destacar que a professora Eliane 

parecia buscar alternativas que contemplassem os diferentes níveis em que os 

educandos se encontravam. No caso, por exemplo, da “montagem e 

desmontagem do texto”, os alunos que estivessem mais avançados na escrita 

alfabética fariam a atividade, bem como os que não tinham ainda esse domínio 

também o fariam. 

Paralelamente a esse “encaminhamento”31 vinculado aos conhecimentos 

destacados, a mesma professora, 2º ano, escola A, afirmou que o dígrafo 

                                                
31 Ficou evidente a dificuldade de várias mestras em distinguir entre formas de ensino e 
conhecimentos a serem apropriados pelos aprendizes. À medida que iam destacando as 
atividades, explicitavam os conteúdos e como adequavam aquelas atividades aos diferentes 
ritmos de aprendizagem.  
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facilitava o processo de escrita e que, portanto, considerava relevante o aluno 

ter esse conhecimento32. 

Outro aspecto reconhecido como uma prioridade nos conhecimentos a 

serem construídos, foi a produção textual com “começo, meio e fim”, “coerência 

e coesão”, como denominavam as professoras. Foram quatro professoras as 

que aludiram a este tópico, predominando as dos terceiros anos, já que ocorreu 

apenas um caso no 2º (professora Eliane, 2º ano, Escola A) e nenhum caso no 

1º . A partir desse dado, podemos nos indagar se existiria um investimento 

maior neste âmbito nos terceiros anos, em função das expectativas que regiam 

esse ano-ciclo (aluno “lendo e produzindo textos”). Enquanto isto, as 

professoras dos primeiros anos pareciam estar mais preocupadas com “a 

leitura e a escrita alfabética”; não com a produção de textos, mas, sim, com 

atividades que priorizassem a aquisição do Sistema de Notação Alfabética. 

“Assim pra mim um aluno pra ir pra 3ª série, no caso, que é o 2º 

ciclo, ele tem que no mínimo ter compreensão de texto, produzindo 

texto com coerência, começo, meio e fim, né?” (PROFESSORA 

LEILA, 3º ano Ciclo I, escola A). 

Um dado interessante que ocorreu, é que essas mesmas professoras 

afirmaram ser mais fácil “ler do que escrever”. Houve uma predominância de 

opiniões quanto a esse aspecto de que a escrita “viria como conseqüência”. 

                                                
32 A professora insistia em afirmar que não priorizava a gramática para o seu ano-ciclo, mas 
que dígrafo era importante. Num outro depoimento, afirmou trabalhar com adjetivo, substantivo, 
feminino, masculino; sempre “a partir do texto”.  
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Mas o professor do ano-ciclo seguinte teria que desenvolver essas 

competências específicas (e não especificadas) da escrita. Parece-nos curioso 

porque esse dado nos leva a inferir que os encaminhamentos acerca da 

apropriação da escrita e as práticas de produção de texto, segundo o 

depoimento dessas professoras, não eram prioridade, uma vez que 

principalmente a leitura “tinha que ser garantida”. Por outro lado, não deixaram 

de direcionar a responsabilidade para a professora do ano seguinte, nos 

deixando em dúvida se realmente essa escrita seria construída pelos 

aprendizes “espontaneamente”, independente de qualquer intervenção 

didática. 

Em relação às expectativas quanto ao nível em que o aluno deveria 

estar ao final de cada ano do ciclo, as professoras oscilaram muito. Enquanto 

uma do primeiro ano (Professora Neves, escola C), gostaria que os alunos 

terminassem o ano escrevendo alfabeticamente, outra do segundo ano (Nélia, 

escola C) afirmou ser suficiente terminarem no nível silábico-alfabético. 

Pareceu existir uma “confusão conceitual” entre “fase alfabética” e 

“ortográfica”. A professora Nélia afirmou não cobrar de seus alunos a “fase 

alfabética”, já que não requereria que os mesmos apreendessem as regras de 

RR, etc. Além do mais, no 3º ano do ciclo I, eles teriam essa oportunidade. 

Apenas uma professora afirmou priorizar como conhecimento a ser 

construído a identificação e diferenciação dos gêneros textuais, o aluno saber o 

que é um texto poético, um texto narrativo (professora Mariana, 3º ano,    

escola C).  
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“Eles já produzem, né? Textos. Então a minha expectativa foi, né? 

Que já tá terminando o ano, foi na produção de textos é... de 

pequenos textos, não é isso? E na diferenciação de um texto pra 

outro, eles já conseguem observar um texto poético, literário, eles 

conseguem ver a diferença já, a pontuação”. 

Essa mesma professora também desenvolvia um ensino baseado nas 

classes de palavras: identificar e retirar dos textos trabalhados (incluindo as 

produções dos alunos) adjetivos, substantivos. 33 

“(...) eu consegui já entrar na parte, até bem na parte de gramática, 

que eles conseguem questão de... de... de adjetivos, verbos, 

pronomes, eles sabem. Eles conseguem identificar, eu peço que 

procurem dentro de um texto pra encontrar, eles encontram. 

Pronomes, adjetivos. Então já consegui puxar também pro lado... tá 

bem adiantado. (...) ou peço pra que eles produzam um texto e dali 

identifique: adjetivos, verbos, pronomes, artigos” (Professora 

Mariana, 3º ano Ciclo I, escola C). 

Considerando o ensino de “conhecimentos lingüísticos”, podemos 

afirmar que houve um investimento e prioridade evidentes por parte das 

professoras dos terceiros anos. A ortografia, por exemplo, era uma prioridade 

para duas professoras do 3º ano (Leila, Escola A e Mirele, Escola B). Para que 

os educandos melhorassem a escrita ortográfica, as mestras costumavam 

                                                
33 Durante toda entrevista, fez questão de explicitar que sua turma era muito adiantada. Os 
alunos já produziam textos. Daí que suas expectativas tinham sido ultrapassadas, já que pôde 
investir na gramática, (classes de palavras) pontuação, paragrafação, etc. 
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explorar (como já fora destacado na seção anterior), o ditado e o bingo. Eliane 

(2º ano, Escola A), afirmou não ser prioridade para seu ano-ciclo o 

investimento na gramática, por isso destacou os eixos de leitura e produção de 

texto. Todavia, no decorrer de nossa conversa, ressaltou que “não nomeava, 

mas trabalhava com diminutivo, aumentativo, substantivo, adjetivo”.  

Embora não admitindo os conhecimentos ortográficos como prioridade 

para o seu ano-ciclo, a professora Taís (1º ano, Escola A), afirmou que lia as 

palavras do jeito que se escrevia para facilitar a compreensão dos alunos.34 

Segundo a mestra, os alunos já sabiam que a língua portuguesa tinha suas 

“cascas de banana”, “mas trabalhava às vezes palavras com RR, LH, etc”. A 

paragrafação foi considerada importante por uma professora do 3º ano (Mirele, 

Escola B) e a pontuação apareceu como prioridade nos três terceiros anos.  

É interessante salientar que houve uma explicitação gradativamente 

crescente dos conhecimentos a serem construídos conforme o ano-ciclo. Nos 

primeiros anos encontramos 7 “tipos” de conhecimentos explicitados pelas 

professoras, nos segundos anos 11 e nos terceiros anos 19 tipos de 

conhecimentos foram verbalizados, o que confirma nossa hipótese de um 

maior investimento em outros aspectos da língua - como produção textual, 

ortografia, pontuação, paragrafação - prioritariamente nos terceiros anos. Isso 

se daria, certamente, pelas expectativas que regiam esse último ano do ciclo.   

                                                
34 Na verdade, esse procedimento de “ler como se escreve” parecia ser adotado pela mestra 
com o intuito de “evitar o erro pelo educando” (cf. abordagens behaviorista/tradicional – Astolfi, 
1997).  
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Novamente destacamos que a “escrita” pareceu não aparecer 

suficientemente esclarecida quanto às suas especificidades, nos depoimentos. 

Enquanto objetos de conhecimento da área de língua, o Sistema de Notação 

Alfabética (SNA) bem como os gêneros textuais possuem suas peculiaridades. 

Fica portanto difícil fazermos inferências acerca da “escrita” mencionada pelas 

mestras: referiam-se à aquisição do sistema de notação alfabética ou à 

“linguagem escrita”, enquanto práticas de leitura e escrita? O que notamos, a 

partir dos depoimentos, foi que sobretudo as professoras dos primeiros anos, 

mas também dos segundos, quando se referiam à “escrita”, a associavam às 

hipóteses por que as crianças passavam na construção do Sistema de Notação 

Alfabética, enquanto que as mestras dos terceiros anos, investiam mais 

evidentemente num ensino voltado à produção de textos, mas não deixavam 

de se referir, algumas vezes, a essas atividades como “escrita”, tornando o 

termo ambíguo, já que também exploravam a escrita enquanto Sistema de 

Notação Alfabética, sobretudo no caso dos alunos que não conseguiam 

acompanhar o ritmo esperado para o ano-ciclo em que estavam. Apenas no 

caso da professora Mariana, ficou evidente o investimentos nos gêneros 

textuais. As demais se referiam à produção de texto, à escrita de textos, ou até 

mesmo à notação alfabética35.  

Ao destacar os conhecimentos de que seus alunos deveriam se 

apropriar nos anos-ciclos em que atuavam, houve várias ocasiões em que as 

                                                
35 O curioso é que, se por um lado existia uma nítida dificuldade em explicitar os conhecimentos 
a serem construídos em cada ano-ciclo; por outro, se diagnosticava o aluno que tinha 
dificuldade e que precisava de uma intervenção diferenciada, recorrendo-se, muitas vezes, a 
materiais pouco desafiadores para os educandos. 
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professoras, em seus depoimentos, destacaram as “atividades” que utilizavam 

para aquisição dos mesmos. Esse fenômeno ocorreu também ao explicitarem 

seus encaminhamentos didáticos. Sabemos que para avaliar é preciso ter 

clareza das “competências a serem desenvolvidas”, mas o que as professoras 

elencaram como conhecimentos a serem apropriados muitas vezes se 

confundia com as “tarefas” ou atividades de ensino. É provável que essa 

“dificuldade”,36 se assim pudermos denominar, repercutisse nas práticas de 

avaliação. Como avaliar bem se não se tem clareza dos conteúdos a serem 

ensinados e apropriados pelos aprendizes?37 Por outro lado, as mestras, talvez 

em função do que vem sendo debatido acerca do letramento, pareciam 

explicitar encaminhamentos atrelados aos conhecimentos, sobretudo para não 

serem taxadas de “professoras tradicionais”. Apesar de haver uma 

predominância de “conhecimentos lingüísticos” sendo explorados nos terceiros 

anos, e a escrita alfabética nos primeiros e segundos, o conteúdo ortografia 

apareceu como prioridade na fala de todas as mestras da escola A e de Mirele 

da escola B, 3º ano. 

Outro aspecto relevante foi que a leitura, eixo bastante enfatizado pelas 

mestras, não era desenvolvida concomitantemente à compreensão e 

interpretação textual, sobretudo nos primeiros anos. Esse dado parece sugerir 

que as professoras dos primeiros anos estavam preocupadas com a 

                                                
36 Na verdade, preferimos recorrer à hipótese de que as professoras estavam se apropriando 
da temática, da operacionalização da proposta dos ciclos. No entanto, não podemos deixar de 
reconhecer que essa “dificuldade” poderia estar centrada no processo de transposição das 
competências da proposta da Rede, uma vez que não tinha a delimitação por ano-ciclo. 
37 Sobre esse assunto ver Silva (2002); Leal (2002). 
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apropriação do SNA pelos aprendizes ou com a leitura de “pequenos textos”, 

muitas vezes adaptados para esse fim.  

Enfatizaremos agora as práticas avaliativas a partir dos ciclos na PCR. 

 

3.1.3 – As formas de avaliar no 1º ciclo na área de língua portuguesa 

Ao discutirmos o tema avaliação, as formas de avaliação desenvolvidas 

pelas professoras, registramos seis casos em que as mestras afirmaram avaliar 

“por meio da observação” e/ou da “análise das produções escritas dos 

educandos”. Todas as professoras da escola C destacaram tal procedimento 

na avaliação. Na escola A, foi mencionado pela professora do 2º ano (Eliane) 

e, na escola B, por Andréa (1º ano) e Luíza (2º ano). Uma das mestras (2º , 

Eliane, Escola A) foi enfática ao destacar que confiava muito mais em sua 

observação que em outros instrumentos como a prova38. Acreditamos que essa 

preocupação vem se dando, sobretudo, com a mudança que houve do sistema 

seriado para a organização por ciclos de aprendizagem, cujo objetivo tem sido 

mudar, pelo menos do ponto de vista oficial, as antigas práticas de avaliação 

que quase sempre não consideravam os diversos ritmos de aprendizagem dos 

alunos. Com essa “reorganização do ensino”, outras práticas escolares 

pareciam vir ganhando espaço no cenário escolar. 

“A minha forma de avaliar é processual. Todo dia eu tô avaliando, 

                                                
38 Esse aspecto será melhor abordado na discussão acerca do “registro”. 
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todo dia, como eu lhe disse. Com... pra ter um, um registro assim, 

pra me servir de roteiro, o que é que eu faço? A cada dois ou três 

meses eu faço um ditado, né? Ditado ou uma produção qualquer 

escrita e dali eu vou analisando os níveis deles, mas eles nem 

sabem que tão sendo avaliados, só pra que eu me direcione mais, 

pra fazer as tarefas, que eu ti... eu fazia assim. Aí eu dividia: esse 

grupo tá silábico, eu digo eu vou fazer atividades mais pro padrão 

silábico.39 Não todo dia, minha filha, que eu não vou dizer que eu 

fazia, eu não vou ser fingida, né? E no ou... aí fazia atividades pra o 

nível alfabético, e ali eu saía pra ir reforçando. Aí então minha 

avaliação é processual, todo dia. Só que, fazia isso, mas aí eu tive 

que sair de sala, e teve uma história que atrapalhou muito o 

andamento da minha turma, muito Mirele! Muito mesmo! 

Entendesse? É uma história assim de estrutura interna que não 

adianta nem levar... não vai adiantar muito. Mas influenciou a minha 

avaliação. Mas eu continuo assim, quer dizer, eu nunca parei pra 

avaliar: vou ver se esse menino aqui, vou fazer uma prova, uma 

coisa, não. É processual. Eu vou avaliando, na medida que eu vou 

percebendo: aquele menino já deu um pulo eu vou fazer uma 

avaliação, aí eu vou guardando os meus registros, pra eu orientar 

minha prática, só pra isso” (PROFESSORA ANDRÉA, 1º ano ciclo I,   

                                                
39 A partir desse “diagnóstico” que fazia do nível de escrita em que cada aluno estava, a 
professora afirmou que tentava adequar as atividades ao nível de cada um. Mas isso quando 
dispunha de tempo. O fato de situar o nível silábico não queria dizer que  pautasse sua prática 
no método silábico. 



     

 

130 
 
 

Escola A). 

Uma outra concepção (inter-relacionada com a anterior, inclusive 

presente no depoimento da professora Andréa) que parece vir ocupando um 

espaço cada vez mais evidente nos depoimentos das professoras acerca de 

suas práticas escolares, tem sido a avaliação “diária”, “contínua”, “ampla” e que 

valorize a individualidade dos aprendizes. Em geral, essa concepção vinha 

agregada a outras modalidades de avaliação, digamos, mais “concretas”. Por 

quê? Parece que esse avaliar de forma “contínua” se constituía numa 

concepção muito ampla, ou seja, podia-se afirmar que se avaliava de forma 

“processual”, e, no entanto, desenvolver práticas, na verdade, divergentes com 

tal concepção.40 Porém, a avaliação processual era concebida como uma 

alternativa “inovadora” no que se refere à prática avaliativa e, portanto, propícia 

a ser aceita pela maioria das professoras entrevistadas. Essa “modalidade” foi 

apontada por seis professoras como sendo relevante em suas práticas: duas 

mestras na escola A (1º e 3º anos), todas da escola B; na escola C, foi 

mencionada pela professora Mariana (3º ano). 

“É uma avaliação... é diária, mesmo. Eu fico circulando pela sala, 

aquilo tradicional que todo mundo já sabe. Tradicional, que eu digo, 

que já é antigo, né? Circulo pela sala, eles vão lá, eu vou olhar de 

um em um, analiso, re... falo se tem alguma coisa errada, eu digo: 

“tem erro aqui”. Então eles... a avaliação é geral, mesmo. Então eu 

sei cada um, quem lê, quem não lê, quem alcança, quem não 

                                                
40 Seria o mesmo que afirmar que realiza uma avaliação formativa, já que esta não é 
diretamente operatória, possui uma dimensão utópica (HADJI, 2001). 
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alcança. A gente conhece cada um. Principalmente, eu gosto muito 

de mudar os lugares. Eles não sentam onde eles querem, porque só 

senta os grupinhos. Então eu separo, porque pra mim é melhor 

avaliar, que às vezes um esperto e preguiçoso, ele olha pelo outro, 

pra fazer igual. Aí eu sempre separo de acordo com o conhecimento 

que eu tenho deles. Minha avaliação é todo dia, toda hora”41 

(PROFESSORA TAÍS, 1º Ano Ciclo I, Escola A). 

Se é preciso garantir oportunidades para todos os aprendizes, isso só 

parece possível mediante uma concepção e uma prática de avaliação que 

priorizem os vários momentos de ensino-aprendizagem, a fim de assegurar 

uma prática avaliativa justa, que resulte numa aprendizagem significativa para 

os alunos. Parece-nos que esse discurso, no atual formato de ensino da Rede 

Municipal de Recife, se aproxima de fato de uma prática avaliativa que 

considera os vários momentos de aprendizagem dos aprendizes e valoriza os 

avanços conquistados. Acreditamos que as práticas de ensino passam por um 

processo de transição em que os “novos pressupostos teórico-metodológicos” 

são vivenciados concomitantemente com as práticas anteriormente instaladas, 

visto que o processo de apropriação é gradativo e não implica numa adesão 

total à proposta, no caso os ciclos de aprendizagem. Ou seja, o cotidiano 

escolar, as práticas educativas, são constantemente marcadas por um 

processo de fabricação e apropriação das diretrizes “impostas”, das 

“estratégias” coercitivas. Na realidade, Certeau (1994) considera que as 

                                                
41 Interessante que, enquanto umas professoras consideravam os agrupamentos importantes 
para a aprendizagem, essa professora parecia não acreditar nessa alternativa. 
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estratégias são produzidas e recriadas pelos sujeitos por meio das práticas 

cotidianas que possuem uma lógica própria. 

Portanto, não há uma relação determinista no sentido de uma 

transposição literal das “estratégias” impostas. Vimos, nessa direção, que 

Certeau (1994) aponta que as “táticas” e “estratégias” são construídas no dia-a-

dia do cotidiano escolar por seus sujeitos, dentro do contexto em que estão 

inseridos. Dentro desse espaço (escolar), haveria contínuos acordos e 

“fabricações”, tendo em vista a convivência de diversas culturas. Significa dizer 

que a realidade escolar é marcada por contínuos conflitos que resultam num 

processo de negociação e reorganização desse espaço, em função das 

necessidades específicas desse contexto. 

Os processos de “apropriação” e “fabricação” coincidem com o fato de 

cinco professoras terem afirmado ser fundamental a comparação da evolução 

do aluno na construção do conhecimento. Por um lado, apesar do educando, 

muitas vezes, não chegar ao “ponto desejado”, não se nega o que foi 

construído até então: o que ele evoluiu/construiu durante um determinado 

período. Entretanto, diante desse “reconhecimento”, as professoras se 

preocupavam com a “passagem automática”, já que o aluno podia não estar 

“preparado”42. Por outro lado, essa concepção de considerar o avanço do 

aprendiz, pode caminhar paralelamente à prática de comparar um aluno com 

outro da turma e não o aluno em relação à sua evolução na construção do 

                                                
42 Discutiremos melhor esse aspecto na questão referente à passagem do aluno entre os anos 
do 1º ciclo. 
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conhecimento.  

A professora Luíza (2º ano, escola B), comparou o rendimento de um 

dos alunos que apresentou muita dificuldade na apropriação da notação 

alfabética com o de outra aluna, que ingressou na escola com as mesmas 

dificuldades, mas que tinha alcançado um nível superior ao dele. Realmente 

não conseguia encontrar palavras para explicar o porquê desse aluno não 

evoluir e, mesmo sem explicitamente ter a “intenção”, como ela mesma 

afirmou, acabou comparando-o com o rendimento de outros alunos. Em se 

tratando desse aspecto, não ocorreu nenhum caso nos depoimentos da escola 

C, houve dois casos na escola A (2º e 3º anos) e todas as professoras da 

escola B explicitaram como prioridade esse procedimento avaliativo: 

“Evolui, mas é um processo tão lento que me angustia, sabe? Que 

ele evoluiu, evoluiu, sem dúvida, né? Mas assim... é tão pouco. Eu 

acho que Williane que tava num nível muito... de garatuja mesmo, 

quando entrou na sala de aula, de garatuja de escrita, de tudo... nem 

do quadro ela tirava, ela já evoluiu muito mais rápido do que Kleiton. 

Quer dizer, aí não é querendo, assim, comparar um aluno pelo outro, 

mas a gente não consegue deixar de fazer essa comparação, né? 

Essa correlação entre eles, né? Entendeu? Williane deu, Williane 

deu um pulo que eu fiquei assim... Ela ainda não está lendo, mas ela 

está na fase silábica. Ela... tem hora que ela... geralmente ela coloca 

as vogais como se fosse uma sílaba, a vogal e a... em algumas 

palavras ela já começa, ela já começa a colocar algumas sílabas 

que ela já lembra. Quer dizer, ela já tá começando a avançar pra o 
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qualitativo, né? Colocar além da vogal, algumas sílabas. E já tá 

assim, tentando mudar de nível, né? Isso já é um avanço muito bom” 

(PROFESSORA LUÍZA, 2º Ano Ciclo I, Escola B). 

Por outro lado, ainda houve a preocupação de algumas docentes em 

destacar o uso de algo que também oferecesse segurança, talvez até mais, 

que são as provas e testes. Quatro delas afirmaram desenvolver tal prática, 

embora esta coexistisse com outros encaminhamentos (como avaliar de forma 

“ampla”, “contínua”). Tal procedimento não apareceu nos primeiros anos, o que 

nos permite inferir que as professoras não o quiseram explicitar, ou não o 

faziam porque no primeiro ano (alfabetização), mesmo no antigo sistema 

seriado, o aluno não seria retido.  

Ainda sobre esse aspecto, uma das professoras do primeiro ano (Taís, 

escola A), afirmou ser importante a nota, apesar de “não ser tudo”, mas 

lembrou que em seu ano-ciclo “não era permitido”. Como era também 

professora de História, disse que atribuía notas em sua turma e, quando 

necessário, tirava pontos dos alunos. Essa mesma professora não afirmou 

explicitamente fazer provas/testes, mas atribuía notas por meio das fichas de 

leitura que ela mesma elaborava para seus alunos. A mestra pautava sua 

prática a partir das fichas de leitura que elaborava, seguindo um nível de 

“complexidade gradativa”: primeiro os tipos de letras, as sílabas, palavras 

simples e complexas, frases e concluía com textos extraídos de livros velhos 

(como denominou) além de cartilhas, e anexados nos cadernos.  
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Em contrapartida, as três professoras dos terceiros anos e a do segundo 

ano da escola C, afirmaram realizar provas/testes, embora a orientação da 

Secretaria de Educação, conforme a proposta43, fosse o registro das 

atividades, da construção das “competências”, ou seja, o perfil individual e o da 

turma. Segundo afirmaram, recorriam àqueles instrumentos também por 

cobrança de pais e alunos pelo uso da “prova oficial”. 

“Trabalho com... com observação, né? De desempenho, é a 

participação deles em sala de aula. Eu não, eu não gosto de prova, 

eu não gosto nem desse nome, sabe? De vez em quando eu... 

eles... por eles me colocarem isso, eles me põem... ‘a gente quer 

fazer prova no papel. Eu sei que a senhora... mas a gente quer fazer 

prova no papel’. Eles cobram, os pais cobram bastante, querem ver 

aquela fichinha com aquele... com aquela capinha: pronto, final de 

ano, com Papai Noel, pintado, na frente. Os pais cobram muito. 

Assim, acho que a sociedade ainda não... não... como diz, né? Ainda 

não caiu no real de que a coisa mudou realmente, em termos de 

avaliação. Então eu faço a verificação da aprendizagem, porque eu 

sou cobrada assim, em termos de... de documento, não é isso? 

Porque eu verifico diariamente, vejo o andamento de cada um. 

Chamo, converso, sei muito, sei muito da questão familiar deles, sei 

até demais, sei até coisas que nem... E... é isso, eu não trabalho 

com prova, detesto, detesto esse nome. Faço documentada, faço no 

                                                
43 PREFEITURA DA CIDADE DE RECIFE. Secretaria de Educação. Diretoria Geral de Ensino. 
Tempos de Aprendizagem, identidade cidadã e organização da educação escolar em ciclos. 
Recife: Universitária da UFPE, 2003. 
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papel porque eles cobram. Porque a avaliação acho que é diária 

(...)” (PROFESSORA MARIANA, 3º Ano Ciclo I, Escola C). 

A informação que obtivemos em relação à participação da família nesse 

processo de mudança para o regime de ciclos era que participavam de 

reuniões, que ocorriam “de acordo com as necessidades”, a fim de esclarecer 

também como os seus filhos eram avaliados; havia também um esclarecimento 

acerca das novas nomenclaturas. Mesmo assim, os professores e equipe 

técnica, de um modo geral, afirmaram que “os pais ainda não tinham entendido 

a mudança”. 

Apenas uma professora do terceiro ano (Mirele, escola B) considerou 

importante realizar uma avaliação diagnóstica44, no início do ano, para 

apreender o nível em que os alunos se encontravam e a partir dessa 

verificação, respaldar o seu trabalho: 

“A minha forma, né? Olhe, no início do ano temos aquela avaliação 

diagnóstica, né? Pra sentir os níveis, e depois daquela avaliação eu 

tenho é... faço uma espécie de mapa pra saber como é que eles 

registram as palavras, se registram as vogais, se escrevem nome 

completo, é palavras com tal dificuldade, vou acompanhando dentro 

do processo, né? E vou fazendo, faço isso a lápis, porque tem 

assim: SIM, NÃO, ÀS VEZES, sabe como é? E durante o ano eu vou 

mudando: ‘esse aqui já deu um pulo, não tá mais aqui’, agora é com 

                                                
44 Embora a professora Andréa (1º ano, escola B) tenha afirmado que, quando tinha tempo, 
costumava fazer uma atividade para diagnosticar os níveis dos alunos na escrita. 
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freqüência. Vou acompanhando, é processual, contínua, né? Aquela 

avaliação em cima do que eles trazem, né? Pra sentir até onde eles, 

em que nível eles se encontram, né? De... de... conhecimento 

mesmo, de registro, de leitura” (PROFESSORA MIRELE, 3º Ano 

Ciclo I, Escola B). 

O mapa a que a docente se referia, foi um perfil elaborado pelas 

professoras dessa escola (B) com as competências que os alunos tinham que 

ter construído ao final de cada ano-ciclo em todas as área do saber. Ou seja, 

haviam elaborado tal matriz para tornar objetivo o trabalho delas com relação 

ao perfil do aluno em relação aos seus desempenhos nas disciplinas, uma vez 

que não havia uma delimitação clara na proposta da rede45. 

O acompanhamento individual foi explicitado por quatro professoras de 

cada ano-ciclo diferente. Houve dois casos na escola A (1º e 3º anos), o 2º ano 

da escola B e o 3º ano da escola C, coincidindo com a avaliação “contínua”, 

“diária”, que apareceu com um caso a mais.  

“Muito individualmente viu? Eu pego cada um, vai na... todo dia! Eu 

pego 5, 6 pra ler comigo. Tem que sentar comigo e fazer leitura. 

Faço leitura coletiva três vezes por semana, é... faço com eles muito 

trabalho deles escreverem, fazer relatório pra mim, dou umas 

folhinhas de papel, de, um oitavo da folha de ofício, pra eles não 

dizerem que vão escrever muita coisa” (PROFESSORA LUÍZA, 2º 

Ano Ciclo I, Escola B). 

                                                
45 Este tema será tratado em seção posterior. 
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Dentro desse acompanhamento individual, a professora Leila (3º ano, 

Escola A), enfatizou a relevância de se “respeitar o nível do aluno”. Segundo a 

mestra, não se podia bloquear o aluno, inibir sua produção, mesmo que esta 

estivesse distante do esperado. Para isso, explicitou que era preciso saber o 

momento exato de intervir e como intervir com alunos que têm “esse tipo de 

problema”. Ela relatou que tinha um aluno que “se corrigisse, ele não queria 

mais fazer”. A satisfação do aluno era que a professora apontasse o “erro” e 

ele mesmo corrigisse. Portanto, poderia indicar o que estava precisando 

“consertar”, mas ter o cuidado de não “depreciar”, “inibir” o educando, para 

garantir a participação efetiva do mesmo no seu aprendizado: 

“(...) como eu tava falando, a avaliação é um processo diário, 

contínuo, sabe? É... que você vai vendo cada um individual, 

individual ao máximo, sabe? Que cada um... tem aquele que tá mais 

na frente, tem um que tá mais atrás. Você não pode pegar, avaliar 

por igual todo mundo, sabe? Como era antigamente. Eu tenho que 

respeitar. Pra mim ele tá atrasado, mas ele deu um bom avanço. Ele 

não fazia isso, mas hoje em dia ele faz. Ele cresceu muito, né? Não 

tá como o outro, né? Aí assim, eu aprendi muito com essa questão 

de ciclo como avaliar. Eu tô tão... tão assim tranqüila com esse 

negócio de não ter mais prova, sabe?” (PROFESSORA LEILA, 3º 

Ano Ciclo I, Escola A). 

Parece-nos interessante que essa mesma professora, em outra ocasião 

da entrevista, afirmou que a proposta de ciclos “foi jogada, sem negociação”, o 
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que tinha deixado a equipe de professores “muito atormentada”. Por um lado, 

essa “oscilação” revelava que as professoras estavam se apropriando da 

proposta dos ciclos. Por outro, trazia à tona todo o processo coercitivo, 

impositivo ressaltado por Certeau (1985) em sua análise do cotidiano, marcado 

continuamente pela fabricação de “táticas e estratégias”. Mas, os professores 

vinham fabricando “táticas” que permitiam a “sobrevivência” dos mesmos nesse 

processo. No último depoimento, especificamente, a professora relatou 

algumas mudanças decorrentes da proposta, porém não deixou de destacar na 

entrevista que a mesma havia sido “jogada”, “não negociada”.   

Sabemos que o registro - da aula e do que o aluno construiu - deveria 

ocupar um espaço privilegiado nessa “nova organização escolar”. Mesmo não 

tendo indagado especificamente sobre o registro, quando perguntamos sobre 

as formas de avaliação, este não deixou de aparecer, como “uma forma de 

avaliar”. Três professoras (duas da escola B, Andréa 1º ano e Mirele, 3º ano) e 

uma da escola C (Nélia, 2º ano) afirmaram espontaneamente registrar os 

avanços conquistados pelos aprendizes durante as atividades46.     

É curioso que, apesar de durante a conversa terem mencionado o livro 

de competências distribuído pela rede para elas, apenas uma professora 

explicitou que selecionava as competências a serem desenvolvidas ao longo 

                                                
46 Não iremos aqui detalhar acerca desse registro, pois ele apareceu quando essas mestras, 
junto a outras, afirmaram comparar ou não a evolução do aluno. Achamos pertinente destacar 
este dado, já que essas duas professoras enfatizaram o registro. Sobretudo Andréa, que 
guardava os ditados como uma forma de re(orientar) sua prática diária. 
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do ano letivo, tendo como referência esse material (Professora Leila, 3º ano, 

Escola A)47. 

“Veja só: em relação à língua portuguesa, que você falou, a gente 

tem, pela proposta da rede, que é seguindo as competências, né? 

Que o menino só tá apto a passar pra o outro ano, né?, se ele atingir 

aquelas competências. Então eu... é assim, eu me preocupo um 

pouquinho com a proposta. Então eu pego, assim, geralmente 

começo de ano, eu pego a proposta do ano que eu vou trabalhar, 

seleciono três momentos dela. Assim, é... no caso assim: ‘ouvir, 

interpretar na oralidade’; é assim, ‘produzir alguma coisa’. Eu dou 

assim, é... três pontos: um inicial, um me... é mediano e um final. Pra 

mim e boto aqui, registro aqui na caderneta tipo assim ó: boto três 

momentos, né? Aí eu boto assim, eu vou acompanhando o menino, 

botando se ele é... tá atingindo aquelas competências, sabe?”  

O agrupamento dos alunos por níveis dentro da sala de aula se 

constituía também numa forma de controle do professor em sua prática 

avaliativa. No universo das professoras entrevistas, as razões para tal 

procedimento eram diversas. 

Das nove professoras, cinco afirmaram explicitamente criar formas de 

agrupamentos e/ou separar os alunos por níveis com diferentes finalidades (1º 

ano, escola A; 1º e 2º anos, escola B, 2º e 3º anos, escola C). Uma do primeiro 

                                                
47 Interessante que na análise dos diários de classe iremos constatar o inverso: as professoras 
não só recorreram ao livro de competências como “copiaram” as competências explicitadas no 
documento. 
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ano (Taís, escola A), separava para que eles não “filassem”, já que na opinião 

dela havia aqueles “espertinhos que se aproveitavam”. Uma do segundo ano 

(Nélia, escola C), fazia testes em duplas e ia mesclando, colocando um mais 

adiantado com um que tinha mais dificuldades, depois dois no mesmo nível de 

aprendizagem. A outra do segundo ano (Luíza, Escola B), costumava organizar 

os alunos em grupos de acordo com os níveis, já que facilitava o aprendizado e 

a avaliação que fazia dos aprendizes. Tinha o cuidado de não agrupar os 

alunos com níveis tão diferentes de aprendizagem, a fim de não comprometer a 

mesma e a interação estabelecida entre os grupos.  

Em se tratando do processo de classificação dos alunos quanto ao 

desempenho, as professoras se referiram a diversas nomenclaturas, dentre 

elas: “bom”, “razoável”, “fraquíssimo” (professora Taís, 1º ano, escola A e 

professora Mariana, 3º ano, escola C, sendo esta última menos enfática), 

“forte” e “fraco” (professora Nélia, 2º ano, escola C), “silábicos”, pré-silábicos”, 

etc (professora Andréa, 1º ano, escola B).48 A professora Taís, ao se referir às 

“fichas de leitura” como alternativa de ensino, fez um comentário em relação a 

uma aluna: 

“Esta daqui é fraquíssima!!! Ela tem inclusive problema de vista e 

realmente ela é muito, muito, muito fraca! (mostrou o caderno da 

aluna). Coloca figuras, letras, as sílabas. Essa daqui é muito, muito 

fraca. Mas tem uns que aí, quando termina: ‘tirei quanto?’49 Ela 

                                                
48 No caso dessa professora, ela costumava fazer um ditado ou atividade semelhante, para 
apreender em que nível de hipótese de escrita a criança estava, para poder elaborar suas 
atividades.  
49 A professora atribuía notas nas fichas de leitura. Aqueles que fossem mais rápidos tiravam 
notas boas, caso contrário, teriam que repetir a “lição”. 
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pediu, a mãe pediu, ela ia passar quase uns quinze dias em casa, aí 

eu dei as três fichas, mas ela não deu nenhuma” (PROFESSORA 

TAÍS, 1º ano ciclo I, Escola A). 

A partir desse depoimento, notamos uma manutenção das “antigas 

classificações” dos alunos. A professora acima deixou claro, por meio da 

entrevista e do diário de classe, tais classificações. Atribuía o fracasso dos 

alunos a um problema de origem social, ao ambiente familiar, problemas 

orgânicos, etc.50.  

Em uma das escolas pesquisadas (escola B), houve um período em que 

as professoras se reuniram para elaborar uma ficha de acompanhamento do 

aluno com algumas competências a serem construídas ao longo do ano. Foi 

feita com muita pressa, segundo elas, e teve a finalidade de facilitar a 

conversão do parecer em nota, quando o aluno precisasse de uma 

transferência.  

“No começo do ano, no final do ano, nós aqui da escola preparamos 

já uma avaliação, né? Pra, pra fazer isso continuamente. Isso foi 

muito bom porque ajudou a gente a pensar no aluno como um todo, 

de todas as maneiras, né? Tanto na questão da escrita, como da 

verbalização, como da leitura, em todos os canais a gente saiu 

avaliando eles. E assim, foi um exercício até bom pra gente, não foi 

Mirele? Muito bom pra gente. A gen, nós elaboramos juntos, né? 

                                                
50 Não se trata de um caso individual, mas essa professora foi mais enfática. Sobre esse 
assunto, ver Corrêa & Santos (1986). 
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Trouxemos assim bagagem de outros, outras redes, de Olinda, né? 

Mirele. De outra escola, vizinhas nossas aqui, misturamos e fizemos 

uma, uma fichinha de avaliação. E essa fichinha ajuda muito a gente 

porque, agora, pena que na caderneta a gente não pode avaliar 

assim, né? A gente tem que avaliar daquela maneira, se bem que 

esse ano foi até legal, porque eles mandaram a gente avaliar de um 

por um, a parte dos dois semestres, né? Do ano. A ficha de 

avaliação, a gente botou bem especificada cada coisa e aí a gente 

só poderia marcar com um x, ficava mais prático pra gente. Porque 

aí o menino já chegou nesse nível? Ainda não, ou sim, aí fica mais 

fácil, ou então marcar um xiszinho, mas aí não, aí você tem que 

escrever mesmo, especificar cada coisa, é por conta própria, né? À 

medida, assim, dentro do... dos... do que foi pedido, do que a gente 

se propôs, né? No... nos desempenhos, né? Nos indicadores de 

desempenho dele” (PROFESSORA LUÍZA, 2º Ano Ciclo I, Escola B). 

Essa iniciativa das professoras revela um esforço em tornar objetiva a 

construção do perfil de cada aprendiz a partir de competências específicas de 

cada área do saber. E, o que nos parece mais relevante, partiu do corpo 

docente da escola, mediante a mudança da caderneta decorrente da 

reorganização do ensino em ciclos. O perfil tinha que ser registrado, porém, a 

caderneta oficial parecia não ajudar muito as professoras nessa elaboração. 
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Por esse motivo, elas se reuniram para elaborar uma ficha com as habilidades 

esperadas para cada ano-ciclo e, com isso, facilitar a elaboração do perfil.51  

Apesar da caderneta ter um formato fechado com os perfis desejados, 

uma das professoras do segundo ano, (Luíza), mencionou que aproveitou essa 

produção coletiva para auxiliar na sua avaliação. Na verdade, a possível 

conversão do parecer em nota ocorreria no final do ciclo II. Acreditamos que 

esse poderia ser um bom instrumento - no caso dessas professoras (Luíza e 

Mirele) - de “controle” quanto ao rendimento do aprendiz, a partir dos critérios 

elaborados pela equipe da escola. Em se tratando de língua, encontramos na 

ficha de avaliação itens como: “escreve corretamente”, “identifica e escreve as 

vogais”, “forma palavras partindo de padrões estudados”, “identifica os 

diferentes tipos de texto”, “produz pequenos textos”, etc.52.  

Observamos, ainda, durante a entrevista, que duas professoras (uma do 

1º ano, escola B e outra do 2º ano, escola C) priorizavam o “ensino 

diversificado”, considerando as modalidades oral e escrita. A professora do 

segundo ano (Nélia), descreveu uma situação em que o aluno se saiu mal num 

exercício. Ela chamou-o e ele conseguiu ler, interpretar com calma e chegar ao 

resultado esperado. Parecia haver uma preocupação em adequar várias 

situações de acompanhamento para que os educandos conseguissem alcançar 

o objetivo traçado. A professora do primeiro ano da escola B (Andréa), através 

                                                
51 A partir do acesso aos diários de classe, constatamos que algumas das competências 
explicitadas estavam presentes. 
52 Verificar ficha em anexo. 
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dos ditados realizados com a finalidade de diagnosticar o nível de escrita em 

que os alunos se encontravam, elaborava atividades que atendessem aos 

diferentes ritmos.  

Esse cuidado em adequar as atividades ao nível do aluno coincidiu com 

a ênfase no registro dos avanços e/ou comparação do rendimento dos 

aprendizes, revelando-nos, portanto, que esse procedimento didático 

certamente estava ajudando no registro e na avaliação dos alunos.  

Por fim, duas professoras de uma mesma instituição (Nélia, 2º ano e 

Neves, 1º ano, da escola C) enfatizaram a preocupação em avaliar por meio de 

“exercícios orais e escritos” e por meio de “trabalhos”.  

“Olhe, não só a observação, né? No... como eles estão trabalhando, 

como eles estão realmente conceituando, estão compreendendo, 

não é? A (avaliação) sistemática, como também através de 

exercícios. Eu faço exercícios escritos. Por sinal, do 2º semestre pra 

cá eu comecei fazendo uns testezinhos individuais, onde eu já vinha 

fazendo assim, dois a dois, né? E, e eu deixava aleatório pra eles 

escolherem quem seriam as duplas. E depois eu comecei impondo, 

colocando assim, um que tem uma compreensão mais rápida e outro 

não e assim ia mesclando. Depois eu comecei juntando dois, que 

eram é... compreensão mais rápida, que entendiam mais assim, pra 

ver até onde eles iam. E comecei mesclando os grupos e eu vi que 

surtiu efeito” (PROFESSORA NÉLIA, 2º ano Ciclo I,  Escola C). 
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De um modo geral, as professoras explicitaram pelo menos dois 

instrumentos/procedimentos de avaliação da aprendizagem de seus alunos. 

Nos primeiros anos a incidência foi menor, a diferença com os terceiros anos 

chegou a sete instrumentos a menos. Houve uma nítida diferença na 

explicitação das formas de avaliação das escolas  A e C para a escola B. Nesta 

última registramos uma freqüência de 19 alternativas para avaliar nas outras 

13.  

As professoras apontaram algumas formas avaliativas bem amplos 

(“observando/analisando as produções”, “de forma ampla, contínua”). Esse 

discurso também tem sido bastante divulgado no meio acadêmico e, 

certamente, até nos encontros de formação continuada. Porém, as professoras 

pareciam continuar com dúvidas “antigas” quanto à operacionalização da 

avaliação. Já aparecia, contudo, a preocupação em reunir os alunos por níveis 

de desenvolvimento, a fim de não comprometer a interação com os colegas 

bem como seu aprendizado. 

Essas práticas conviviam com iniciativas anteriormente presentes no 

sistema seriado, como a aplicação de provas e testes, a fim de satisfazer uma 

exigência externa ao processo de ensino-aprendizagem, a exigência dos pais. 

Entretanto, o registro, ao invés da nota, ganhava gradativamente um espaço 

nas práticas avaliativas. Essas alternativas revelam que a temática era nova, 

que os professores estavam num processo de transição, se apropriando e 

fabricando táticas de sobrevivência numa escolarização ciclada. Veremos 
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agora algumas destas “formas de registrar”, geralmente priorizados num 

“regime ciclado”. 

 

3.1.4 – O registro da evolução do s alunos no 1º ciclo, na área de língua 
portuguesa 

Com a implantação da proposta dos ciclos de aprendizagem na Rede 

Municipal de Recife, redefinições na organização escolar vinham suscitando 

mudanças oficiais nas práticas de avaliação. Os professores, nesse processo, 

passaram a oficialmente avaliar os aprendizes por meio do “registro/parecer” 

em substituição às notas adotadas no antigo sistema de ensino por seriação. 

Esses registros (individuais, da turma, da aula) gradativamente pareciam 

passar a ocupar um espaço privilegiado dentro da organização escolar ciclada. 

Nesse cenário, as orientações oficiais prescreviam um redirecionamento, uma 

reorganização do ensino e, por conseqüência, das práticas avaliativas.  

Conforme informações que obtivemos através de uma das mestras, a 

partir de agosto de 2001, com a implantação da proposta, foram enviadas da 

Secretaria de Educação Municipal “umas folhas soltas” com algumas 

competências já evocadas, para que as professoras avaliassem de acordo com 

as mesmas. Não podiam destacar o que o aluno “não havia construído”, só o 

que “tinha conseguido alcançar”. A partir de 2002, o diário foi mudado e era o 

mesmo utilizado pela rede no momento de conclusão da coleta de dados 

(novembro de 2003).  
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Naquele período inicial, destacou a mesma professora (Mirele, 3º ano, 

escola B), “o tumulto foi grande”: as professoras não sabiam como proceder, 

não tiveram as orientações adequadas, explícitas, claras, por parte dos 

funcionários responsáveis; tiveram mesmo que preencher o diário “de acordo 

com o pouco que tinham entendido” e com a experiência acumulada. De 

acordo com o depoimento de uma das professoras: “foi um trabalho às 

escuras, sem muita segurança”.  

O que ficou evidente, conforme depoimento da mestra, foi que a 

proposta foi implantada no meio do ano letivo, sem nenhuma negociação, de 

uma forma extremamente coercitiva. A partir desse contexto, os sujeitos 

passaram a se apropriar das “estratégias” impostas, e a (re)ajustar os saberes 

da prática.  

Ao perguntarmos às professoras o que priorizavam “no registro”, 

afirmaram que o registro na caderneta era fundamental. Todas declararam ser 

relevante esse procedimento, com exceção das professoras Luíza (2º ano, 

escola B) e Mirele (3º ano escola B). Isso não quer dizer que não registravam 

ou que não consideravam tal medida importante, apenas essa informação não 

veio à tona em seus depoimentos, na ocasião da entrevista.  

As mestras estabeleciam esse procedimento (de registrar logo no diário), 

porque muitas vezes não tinham tempo de registrar “no caderno”53 e depois 

“passar para o diário de classe”. Por esse motivo, cinco das professoras 

                                                
53 Geralmente as professoras tinham um caderno para registrar os avanços ou as dificuldades 
dos alunos na construção do conhecimento. No entanto, apontavam o tempo como principal 
fator que as levava para o registro direto no diário.  
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entrevistadas recorriam àquele procedimento: Eliane e Leila (escola A), Andréa 

(escola B), além de Nélia e Mariana (escola C). No caso da professora Eliane, 

o registro era nos “pensamentos”: acreditava muito mais na eficácia de sua 

observação que no “relatório” (que seria o registro individual de desempenho 

do aprendiz, perfil da turma, etc); por isso sugeriu uma “ficha” ou um “modelo” 

de avaliação para que o trabalho fosse mais objetivo. A professora reclamava 

do espaço destinado a esse registro e da repetitividade que o mesmo 

implicava. Em relação ao registro direto no diário, a professora abaixo 

explicitou: 

“Eu... eu registro na caderneta, no diário, toda a história de vida do 

aluno. Eu vou assim... eu não gosto só de me deter na escola, sabe? 

Eu vou mais além. Então assim... a gente às vezes percebe é... 

problemas familiares e às vezes problemas, tipo, auditivos também. 

É... é... tem uma aluna minha que não fa... não fala direito, sabe? 

Ela não fala, fala tudo com T, sabe? Então é... eu anotei tudo isso, 

entendeu? Pedi que a mãe encaminhasse ela a uma fono. E por aí 

vai. Agora com relação à leitura, eu vou mais ou menos, porque 

como eu te falei, eu vou mais... meu ciclo é mais adiantado, né? 

Então eu já vou pra produção de textos, e ver também a ortografia, 

que eu acho é... é bom, que eu sempre digo isso a eles: que eles 

leiam bastante, pra que eles escrevam direito, entendeu? Não 

adianta só querer escrever a toque de fadas, assim, toque de 

mágica, né? Ele tem que ler pra poder escrever. ‘Ah tia, mas eu 
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tenho preguiça.’ Aí eu disse: ‘ah minha gente, leitura é tudo, né?!’” 

(PROFESSORA MARIANA, 3º Ano Ciclo I, Escola C). 

Mesmo registrando no diário de classe, o “registro no caderno” não foi 

descartado por cinco professoras, sendo duas do primeiro e duas do segundo 

ano (escolas B e C), além de Leila (3º ano, escola A). Uma delas, Luíza (2º 

ano, escola B), acompanhava registrando o desempenho de cada aluno. Tinha 

seu caderno reservado àquela finalidade. Em seguida, “passava para o diário 

de classe”. Esse registro no caderno tinha a finalidade de prover um controle 

maior dos avanços e/ou dificuldades dos aprendizes frente às atividades 

realizadas em sala. No depoimento que segue, a professora enfatizou a 

relevância de se registrar “no caderno”: 

“Olhe, eu (registro) tudo o que eles tão fazendo, é porque... 

infelizmente eu não trouxe o meu caderno hoje. Mas tudo o que eles 

tão fazendo, eu tô botando: Vanessa tá assim, tá precisando 

melhorar nisso. Ela tá lendo muito devagar. Ou então fulano, Kleiton, 

precisa de ajuda. Kleiton não, meu Kleiton ainda não... não está 

conseguindo. Eu falo muito de Kleiton, porque ele é um menino que 

não tem memorização. Então eu coloco a letra pra ele e daqui a 

pouco ele não lembra qual é a letra. Isso desde o começo do ano 

que ele tá me dando esse... essa bronca. Às vezes, eu falei com a 

mãe dele, já conversei. Então eu registro muito assim: Kleiton tá 

mais precisando de ajuda nisso, Kleiton tá mais precisando de ajuda 

naquilo. Kleiton tá precisando sempre mais, Kleiton é dos meninos... 

ele realmente não tem memorização, não sei como atingir esse 



     

 

151 
 
 

menino. Então eu tô sempre lembrando dele. Quando eu vou passar 

uma atividade, passo mais atividade pra ele e... é... aí eu estou 

sempre registrando, no meu, no meu caderninho o que é que ele tá 

precisando” (PROFESSORA LUÍZA, 2º Ano Ciclo, Escola B). 

Corroborando com o que já tínhamos destacado acerca do regime de 

ciclos – priorizar o atendimento à diversidade – o depoimento acima exposto 

revela essa mudança, ilustra bem o que tem sido esse “trabalho de registro” e, 

por meio deste, a busca do conhecimento de cada aluno e das atividades 

direcionadas a cada um54. 

Nesse sentido, de relatar o nível em que o aluno se encontra frente ao 

conhecimento, a professora Andréa (1º ano, escola B) destacou que no diário 

de classe deveria haver um espaço para o registro das “incompetências” (como 

denominou), ou seja, do que não havia sido construído pelo aluno. Fazia 

questão de registrar no diário “as pendências”. Nesse caso, a preocupação 

incidia sob a avaliação do aprendizado. Como no diário de classe não havia 

espaço delimitado para o registro das dificuldades dos aprendizes, a professora 

mesma reconheceu isto como importante e passou a anotá-las. Esse 

procedimento se caracterizaria como uma mudança na organização da 

avaliação, ou seja, uma mudança de natureza pedagógica, destacada por 

Chartier (2000). Sobre esse assunto a professora explicitou: 

“Seria assim... na caderneta da gente vem assim: pra você registrar, 

primeira parte você registrar o quê? As competências, o que ele 

                                                
54 Sobre esse assunto, consultar Mainardes (2001); Lüdke (2001). 
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desenvolveu, né? E a outra orientação é o que você fazer pra 

trabalhar em cima de quê? Das dificuldades que ele vai ter. Mas 

você não pode registrar as dificuldades, só as competências que ele 

desenvolveu. Aí eu tenho, inclusive minha caderneta, eu... eu brinco 

aqui. Eu digo: “eu registrei as incompetências” porque teve aluno 

que desenvolveu sim algumas coisas, mas que no objetivo 

pretendido por mim, eu não senti que ele desenvolveu e tenho que 

registrar aquilo. Eu tive a maior dificuldade nisso (...) Na caderneta tá 

dizendo assim: coloque só as competências, só as competências, 

mas ele pode não ter aprendido aquele objetivo que... que é traçado 

durante o ano por algum problema (... )”. 

Uma professora de cada ano-ciclo e de cada escola afirmou priorizar o 

registro do perfil da turma (Leila, 3º ano, escola A), (Andréa, 1º ano, escola B) e 

Nélia, 2º ano, escola C). Isto também não quer dizer que as outras não o 

fizessem, até porque o formato da caderneta requeria essa ação. No entanto, a 

mesma não foi evocada por todas as professoras, no momento da entrevista.    

Mesmo havendo essa preocupação no registro, duas professoras do 2º 

ano (Nélia e Eliane) destacaram que registravam “nos pensamentos e/ou 

observando.” No caso de Eliane, afirmou não ter tempo para registrar, embora 

o considerasse importante. Duas professoras da escola A disseram registrar 

“de um modo geral e não individual” (Taís e Eliane). A professora Nélia 
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enfatizou que fazia um registro diagnóstico para, a partir daí, diversificar as 

atividades, de modo a atender aos diferentes ritmos de aprendizagem55. 

A preocupação em enfocar em seus registros a oralidade, a escrita e a 

leitura, também foi evidenciada por cinco das professoras entrevistadas: todas 

as três dos primeiros anos e duas do terceiro (escolas B e C). Mas, as mestras 

dos terceiros anos já enfatizavam mais o desempenho na escrita que na 

oralidade, ao contrário das professoras dos primeiros anos. 

“A linguagem, sempre a linguagem é a... o que eu priorizo. Porque 

como é a antiga classe de alfabetização, então eu quero que eles 

cheguem, que não... não vão chegar, né? Muitos não chegam por 

conta da idade, por conta de ter sido aprovado automaticamente, 

entendeu? E... mas aí eu priorizo a linguagem. Eu quero que eles 

cheguem na 1ª série lendo.56 (...) Faço ficha como eu lhe disse, faço 

ficha de leitura e registro a escrita. É o registro da leitura, de um 

texto lido no quadro, eles prestam atenção, eles falam junto comigo, 

falam o errado e falam o certo, como se escreve e como se lê, e 

depois a gente registra, e as fichinhas de leitura pra casa” 

(PROFESSORA TAÍS, 1º Ano Ciclo I, Escola A). 

                                                
55 A professora sempre realizava exercícios que atendessem aos diferentes ritmos. Para os 
alunos “fracos” e “fortes” (como denominava), planejava atividades diferenciadas. 
56 Essa menção à série foi uma constante durante as entrevistas. Embora algumas professoras 
já estivessem familiarizadas com a nomenclatura dos ciclos, outras não, ou ainda, oscilavam 
referindo-se às duas formas de designar. 
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A leitura também apareceu como prioridade de registro nos depoimentos 

de quatro docentes: Taís (1º ano, escola A), Mirele (3º ano, escola B), Nair e 

Mariana (1º e 3º anos, escola C). 

Os conteúdos ensinados foram apontados como prioridade no registro 

por duas professoras do 3º ano (Leila, escola A e Mariana, escola C) sobretudo 

para temas referentes ao ensino de produção de texto, ortografia, pontuação e 

por uma mestra do primeiro ano (Andréa), preocupada com as fases de 

apropriação da escrita pela criança. 

“É... porque veja só: eu... eu enfatizei mais na minha turma, a 

questão da apropriação da linguagem escrita. Então toda a atividade 

que eu faço, é em torno disso, toda atividade. Então eu registro mais 

isso... nessa questão de... de... de conhecimento, né? Agora, 

quando parte pra você, por exemplo, se eu fosse registrar minha 

história de turma, não seria só isso. Mas o espaço que eu tenho na 

caderneta só é pra registrar a parte de conteúdos57 (...)” 

(PROFESSORA ANDRÉA, 1º Ano Ciclo I, Escola B). 

O curioso foi que duas professoras admitiram não registrar 

individualmente, mas “num geral” (Taís e Eliane, 1º e 2º anos, escola A). Nos 

indagamos como isto seria possível, visto que, com exceção do perfil da turma, 

havia um espaço destinado para o perfil individual do aluno. Eliane e Leila (2º e 

3º anos, escola A), Andréa (1º ano, escola B) e Nélia e Mariana (2º e 3º anos, 

                                                
57 Nesse caso, o depoimento revelou também uma observação ao espaço destinado ao 
registro. 
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escola C), afirmaram registrar diariamente. Já Neves foi enfática, ao falar que 

registrava apenas “quando tinha tempo”.  

Discutimos, na entrevista, se o registro estava ajudando no processo de 

aprendizagem dos educandos. As professoras Taís e Leila (1º e 3º anos, 

escola A), Andréa (1º ano, escola B), afirmaram que o mesmo não ajudava. De 

acordo com esta última, no registro cabia muita coisa e o professor ficava “meio 

flutuante” quanto às prioridades. Acreditamos que essa dificuldade em ter claro 

o que registrar ocorreu por conta da indefinição na proposta pedagógica da 

rede. As competências por ano-ciclo, segundo as mestras, estavam 

sistematizadas de forma “vaga”. 

“Não! Não ajuda em nada, continua a mesma coisa. É... eu não acho 

que ajude em nada, porque o professor não tem... eu consigo que 

eles ficam até quietos. Eu consigo parar e registrar rápido e geral, 

mas o professor que tem 10, 11 cadernetas, com 35 alunos, 40 

numa sala, ele não faz. Então, não ajuda em nada, só atrapalha. Ele 

vai fazer isso que horas? Ele vai fazer isso como? Então essa 

prática atual de ter que registrar individualmente não consegue... eu 

consigo aqui. Algumas conseguem porque têm pouco aluno, as que 

têm muito, não faz e quem tem muita caderneta não faz” 

(PROFESSORA TAÍS, 1º Ano Ciclo I, Escola A). 

A aparente praticidade nas formas de ensino e de avaliação num 

sistema seriado levaria essa professora a ressaltar que o registro não ajudaria 

naqueles processos num sistema ciclado? Batista (1997) nos chama a atenção 
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para as condições pelas quais se exerce a prática de transmissão de saberes e 

destaca que as formas de avaliação comporiam um conjunto de fatores que 

interfeririam na mesma. Portanto, se anteriormente havia uma prática avaliativa 

que parecia se adequar às condições de ensino já existentes, só com a 

reorganização do ensino, tal prática poderia ser modificada. 

As professoras Andréa (1º ano, escola B) e Mariana (3º ano, escola C) 

chegaram a afirmar que a prática era mais importante que o registro. Elas 

apostavam mais no “olhar da prática” que em outro recurso. Desse modo, a 

prática subsidiaria o trabalho docente e promoveria com isso resultados 

satisfatórios na aprendizagem dos educandos. Diante da falta de tempo, as 

professoras pareciam não estar concebendo o registro como uma alternativa 

da prática diária em sala de aula. Esse julgamento não foi o mesmo das 

professoras Neves e Nélia (escola C, 1º e 2º anos). Na visão dessas 

professoras, era preciso partir da rede, da escola, de alguma instância maior, a 

iniciativa de preparar, munir o professor dos pressupostos das teorias que 

fundamentam a proposta para que a prática tivesse uma coerência e atingisse 

os princípios que regem a mesma58. Esse julgamento revela a insatisfação das 

mestras não necessariamente com o registro, porém, com a forma sob a qual o 

mesmo foi proposto: sem condições de formação, nem de tempo. Isto parecia 

se constituir numa evidente “estratégia”, conforme ressaltado por Certeau 

(1985, p. 15). 

                                                
58 Torna-se relevante destacar que Neves e Nélia já tinham uma longa trajetória de ensino no 
Magistério. No caso de Nélia não tinha sido na rede municipal de Recife, o que nos leva a 
inferir que a lacuna que as mesmas consideravam agravante era “a teoria”. Ao contrário de 
Andréa e Mariana (sobretudo Andréa) que não tinha tido experiência na rede pública de ensino, 
e que atribuía os resultados que vinha alcançando, essencialmente, ao seu esforço de “buscar 
na prática a teoria”, não a teoria “vinda dos profissionais” daquela instituição. 
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Mas esse mesmo registro, por outro lado, ajudava na observação que 

era feita pelo professor. Esse foi o argumento de Leila e Eliane (escola A). Por 

quê? Porque era possível, através do registro, se ter “um retorno individual”, 

“fazer um acompanhamento, lembrar dos encaminhamentos trabalhados. Esse 

foi o discurso de Leila (escola A) Luíza e Mirele (escola B). Luíza fazia um 

acompanhamento individual de seus alunos, de todas ou quase todas as 

produções escritas (sobretudo com os ditados)59. Portanto, segundo a 

professora, apesar de trabalhoso, esse registro ajudava muito no processo de 

aprendizagem. Concordando com o registro, Mirele apontou:  

 “Sim. Tem. Porque vai dando aquela... vai dando o retorno pra 

gente, né? Tem um grupo que está nessa fase, precisa fazer 

atividades que enriqueça, que avance, né? Pra atingir. Eu acho que 

ajuda, ajuda muito. O registro, né? Porque perde, porque fica aquela 

história: eu não sei como é que tá fulano, esse aqui eu acho que é 

mais ou menos. E o registro é muito gratificante, porque é um 

processo mesmo, né? O acompanhamento pra ver, saiu nesse nível. 

Agora já é assim, antes ele não fazia desse jeito, já está registrando, 

já vai adiante, o texto tá mais rico, né? Tá mais coeso, está mais, 

né?” (PROFESSORA MIRELE, 3º ano Ciclo I, Escola B). 

Tal como em “acompanhar”, “ter um retorno das atividades por parte dos 

educandos”, cinco professoras (incluindo todas dos terceiros anos), 

enfatizaram a relevância do registro para apreender os avanços ou não dos 

                                                
59 A professora costumava desenvolver várias “modalidades de ditado” para “explorar a sílaba 
inicial, o desenho”, etc. 
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aprendizes. Assim, esse instrumento seria fundamental na (re)orientação do 

ensino, uma vez que era possível, por meio do mesmo, ajustar as atividades de 

ensino às necessidades de aprendizagem de cada aprendiz60.  

“Tem ajudado, porque é através do registro que a gente vê, né? Os 

meninos, se estão avançando ou não. Por ali você vai trabalhar com 

eles” (PROFESSORA NEVES, 1º Ano Ciclo I, Escola C). 

Ao discutirmos acerca de existirem ou não diferenças nas formas de 

registro entre os anos do ciclo I, houve uma certa “imprecisão” nos 

depoimentos das professoras. Na hora de explicitar suas concepções, revelou-

se uma ausência de clareza quanto às “competências”, os “conhecimentos” 

para cada ano-ciclo. Embora cinco delas (Taís, escola A; Andréa e Luíza, 

escola B; Nélia e Mariana, escola C), tenham revelado que havia diferenças 

entre os registros dos três anos do primeiro ciclo, não as explicitaram; ao 

mesmo tempo, três professoras (todas da escola C) destacaram que não havia 

diferenças no registro entre os três anos. Ainda nesse contexto, a professora 

Andréa afirmou que não sabia se havia diferenças, já que era recém-

contratada, mas que, na sua concepção, não era pra haver tantas diferenças, 

“o planejamento deveria ser global”. 

Sobre essas dúvidas que ocorreram quanto aos conhecimentos 

específicos de cada ano-ciclo, e, conseqüentemente, o registro dos mesmos, 

Leal (2003, p. 20) aponta que é de fundamental importância a “seleção 

                                                
60 Eliane oscilava a todo momento em relação ao registro: ora afirmava ser a observação mais 
importante, ora dizia que o registro ajudaria na (re)orientação do ensino. Acreditamos que as 
condições em que eram realizados os registros é que não agradavam às professoras, que 
praticamente não paravam para discuti-lo em reuniões. 
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consciente do que devemos ensinar. É o primeiro passo a ser dado para a 

construção de uma aprendizagem significativa na escola”. A autora continua 

explicitando que, “em decorrência dessa tomada de posição em relação ao que 

é realmente importante, é que podemos organizar nosso tempo na sala de aula 

e definir o que iremos avaliar e as formas que adotaremos para avaliar”.  

Na opinião daquelas docentes (todas as mestras da escola B e Taís da 

escola A) não existiam diferenças nas formas de registrar, já que o primeiro 

ciclo seria considerado “o ciclo da alfabetização”, ou seja, o aprendiz teria a 

oportunidade de aprofundar, nos três anos do ciclo, as competências básicas. 

“Eu acho assim, que tem mais em comum do que assim, diferente. 

Porque como se trata do primeiro ciclo, seria assim um... uma... um 

senso comum a gente terminar, porque é... é tido como se fosse as 

três séries de alfabetização. Então se trabalha muito a questão da 

linguagem oral, da escrita, produção textual, a diversidade de texto, 

quer dizer, é... o correto é não ter tanta diferença, mas só que esse 

registro é a prática individual do professor, não é?” (PROFESSORA 

ANDRÉA, 1º Ano Ciclo I, Escola B). 

A apropriação de cada profissional foi enfatizada pela professora. Tal 

depoimento nos leva a inferir que as práticas escolares possuem suas 

especificidades. Portanto, não existe uma transposição literal do prescrito, 

oficial; os professores se apropriam das prescrições reconstruindo-as à luz de 

suas expectativas, de suas crenças. Além do que, quando a proposta oficial 
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não passa por um processo de negociação, as táticas individuais ganham 

terreno nesse espaço multifacetado que é o cotidiano escolar. 

Nessa direção, três professoras destacaram registrar a partir das 

competências traçadas: Nélia e Mariana (escola C) e Eliane (escola A). Mas, 

como já fora dito, não houve clareza na explicitação dessas competências. A 

professora Eliane (2º ano) e Andréa (1º ano) afirmaram que o registro, na 

verdade, tinha que auxiliar o trabalho do professor:  

“(...) a minha idéia é de registrar a partir das competências que o 

aluno tá atingindo. Se eu tô trabalhando esse conteúdo, pra atingir 

essa competência. Quando eu trabalhar o que tiver, né? O que eu 

planejei pra trabalhar, pra atingir essa competência, eu vou observar 

se ele atingiu ou não. Se ele atingiu, né? Ok, atingiu, se não atingiu, 

retomar, né? E assim vai. Retomar, retomar e retomar, né? Nunca 

assim, não retomou, né? É... ou aliás, não retomou não, eu digo, não 

aprendeu, né? Precisa ainda aprender, precisa, né? Preciso reforçar 

essa... essa competência, esses conteúdos pra ele atingir as 

competências. Então vai ser assim, eu... eu pretendo fazer isso. Aí 

em cima das competências, atingiu ou não atingiu a competência, 

sabe? E não ficar ‘o aluno fulaninho...’ sabe? Fazer um relatório 

completo. Isso eu... eu não quero isso não, porque eu já sei...” 

(PROFESSORA ELIANE, 2º Ano Ciclo I, Escola A). 

As professoras Taís e Eliane da escola A, todas da escola B, assim 

como Mariana da escola C, afirmaram investir em seus anos-ciclos na leitura e 
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escrita e até mencionaram a interpretação, a produção de textos, “bingos de 

sílabas”, como sendo prioridades em suas práticas e, portanto, em seus 

registros. No depoimento que se segue, apreendemos a dificuldade em 

explicitar que diferenças poderiam haver nas formas de registrar. A professora 

acabou destacando o que seria básico a todos os anos no 1º ciclo. 

“Tem muita diferença, né? Mas assim, o básico, o básico mesmo é... 

é a questão da verbalização, da escrita e da leitura. Acho que é 

esse, e a compreensão, e a compreensão de... desse processo. Da 

compreensão do texto. Quer dizer, todo... todos os segmentos que 

têm de um texto, né? Porque é... não é só ler, é interpretar o texto. 

Eu acho que cada uma das fases, ela trabalha em cima dessas 

coisas. Eu acho até que todo o primeiro ciclo tem que, que batalhar 

muito isso” (PROFESSORA LUÍZA, 2º Ano Ciclo I, Escola B). 

Quanto ao uso do registro como reorientação do ensino e atendimento à 

diversidade, as professoras afirmaram que o mesmo ajudava em suas práticas. 

Apenas a professora Andréa (1º ano, escola B) afirmou que não funcionava 

para tal fim, já que a escola não tinha uma coordenação atuante, o que 

impossibilitava uma eficácia maior em tal instrumento. Segundo ela, o professor 

não recebia as orientações de forma precisa e objetiva. 

Mais uma vez ocorreu a queixa da professora em relação às condições 

de operacionalização do registro, o que interferia diretamente na dimensão 

didático-pedagógica. O professor não estava encontrando condições propícias 

e significativas para a utilização eficaz daquele instrumento. 
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Na concepção de todas as professoras da escola C, juntamente com a 

professora Leila (3º ano, escola A), o registro propiciava uma reorientação, 

uma auto-avaliação em suas práticas: observar as necessidades individuais 

dos aprendizes; tudo graças ao registro individual.  

Concordando com este benefício decorrente do registro, a professora 

Luíza destacou: 

“Ajuda. Porque aí a gente fica sempre reorganizando os grupos. Os 

grupos de trabalho, as duplas, quando a gente quer trabalhar em 

dupla. Dá pra ajudar. E ajuda de diversas maneiras. Foi incrível. 

Assim... apesar de ser muito trabalho, é muito cansativo, mas 

assim... ajuda demais no... no trabalho da gente. E até, assim, a 

gente tem mudado. Eu tô trabalhando assim, é... ‘Eu tô trabalhando 

assim, mas assim não tá dando certo’. ‘Eu tô vendo que eu tô 

contemplando mais um grupo do que outro, eu tô contemplando 

mais quem já tá sabendo ler, quem não tá sabendo tá se 

prejudicando’. Aí eu vou, passo atividades diferenciadas. É... tanto 

na sala de aula como também atividades é... coletivas, que todo 

mundo se mexa. Esse trabalho mesmo dos ditados, quando eu faço 

ditado só na palavra, ou então faço ditado mudo, que eu mostro o 

desenho e peço pra eles escreverem, fica muito individualizado. 

Quando eu já boto na folha e deixo, aí alguns ajudam, né? Aquele 

que tá mais próximo, geralmente as duplas, quando eu boto em 

dupla, faço a arrumação da sala em... em duplas, então um ajuda o 
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outro. Aí eu procuro não colocar sempre assim. Aí eu digo que é por 

causa da conversa. ‘Ah não, vocês juntas não pode de jeito nenhum. 

Vocês conversam demais’. Aí eu troco” (PROFESSORA LUÍZA, 2º 

Ano Ciclo I, Escola B). 

Em relação às contribuições do registro, a professora Neves explicitou o 

seguinte: 

“Ajuda, ajuda porque a gente vai ver o aluno, né? Ah!, também, às 

vezes eu fico pensando assim: será que fui eu que errei? Não é? 

Será que o erro é meu? Onde foi que eu errei? A gente também tem 

que se avaliar. Às vezes tá prejudicando o aluno, pode ser erro da 

gente. Penso nisso também” (PROFESSORA NEVES, 1º Ano Ciclo 

I,  Escola C). 

Taís (1º ano, escola A) destacou que a eficácia do registro “dependia”, 

porque achava necessário se ter uma nota, embora a prova, na opinião da 

professora, “não medisse nada” e não precisasse fazer isso na alfabetização: 

“Depende. Não sei esse negócio de nota. Eu acho que a nota é... 

é...veja só, alfabetização não tem não. Pra mim, essa turma minha 

não tem nota. Agora de 5ª a 8ª, logicamente de 1ª a 4ª série é 

necessário. Porque de 5ª a 8ª e 2º grau precisa de nota! Não precisa 

de nota? Embora que a nota da prova, eu não go... não concordo. 

Tem que se fazer e faço sem problema. Mas a nota da prova não diz 

nada, entendeu? A nota da prova não quer dizer nada. Tem que ter 

a nota. Não... não porque... é normalmente, eu... ah e sim eles 
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sabiam, os meus alunos sabiam, na prova mesmo eu já ameaçava, 

ameaçava assim, falava muito, dizia... e na prova mesmo: ‘você vai 

perder um ponto na sua prova, você vai ver uma coisa’. E eu tinha 

registrado. E quando chegava na prova eu dizia: ‘já sabe, né? Que 

aqui tem menos ponto’. Eu já botava, quando eu entregava a prova a 

ele, tinha, menos um (1)” (PROFESSORA TAÍS, 1º ano ciclo I, 

Escola A). 

Através desse depoimento notamos uma oscilação da professora em 

relação a avaliar com nota ou com registro. Em função do processo de 

apropriação por que estava passando, bem como de ensinar história em outra 

rede, a professora se mostrou o tempo todo a favor da nota. Enfatizou que o 

ciclo era um “modismo político”, que com toda certeza ia ser extinto. Apesar de 

sua simpatia com o sistema seriado, com a atribuição de notas, destacou que 

em seu ano-ciclo não havia necessidade. Mesmo assim atribuía notas para as 

fichas de leitura. 

Como pudemos apreender por meio da fala das professoras, a prática 

do registro ainda se constituía num campo bastante “nebuloso”. As professoras 

pareciam concordar com o mesmo, já que propiciava o acompanhamento 

individual, o ajuste das formas de ensino às necessidades do aluno, da turma; 

porém, parecia não estar claro para as docentes o que priorizar, como objetivar 

mais aquele registro, de modo que não se tornasse um instrumento mecânico, 

repetitivo e que pudesse traduzir, de fato, as especificidades do processo de 

ensino-aprendizagem. Além disso, se queixavam da falta de condições, na 

escola, não só para registrar, como para socializar as dificuldades e as 
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experiências que estavam dando certo, enfim. Parecia ser tudo muito novo 

para as mestras, mesmo no caso da professora Taís, que havia participado dos 

ciclos de alfabetização em 1986. Explicou que tal experiência tinha sido 

diferente, não só porque tinha atuado como coordenadora, mas também por 

existir a possibilidade de retenção e porque naquele período (1986-1988) a 

proposta não atingiu todo o ensino fundamental. 

A delimitação das competências para cada ano-ciclo, como já foi 

enfatizado, se constituía numa fonte de dificuldade para as professoras. Ficou 

evidente, em seus depoimentos, a ausência de uma clareza maior quanto às 

mesmas. Referiam-se à escrita, à leitura, de forma muito ampla. Acabavam por 

considerar o ciclo I como o ciclo da “alfabetização”. Isso para nós é bastante 

revelador da dificuldade em expressar com clareza os conhecimentos para 

cada ano-ciclo.  

Mencionaram, freqüentemente, que a proposta elaborada pela rede 

estava “muito vaga em relação à delimitação das competências”. Para nós, é 

muito importante esse dado, visto que a proposta oficial constituía, se não o 

principal referencial, um dos principais e refletia nas formas de registro das 

mestras, nas formas de ensino... nas formas de avaliação. 

O “registro” era uma temática “nova”, que implicava numa mudança de 

valores, de crenças já cristalizadas. Acreditamos que toda oscilação presente 

nos depoimentos das mestras, em relação ao espaço do registro em suas 

práticas, deveu-se ao processo de apropriação que as mestras estavam 

vivendo bem como às condições de operacionalização intra e extra-escolares.  
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Não podíamos deixar de, juntamente à questão do registro, examinar as 

explicações das mestras acerca da heterogeneidade na sala de aula, 

sobretudo a partir da implantação de uma proposta que prioriza o atendimento 

à diversidade, resguardando a garantia de promover o sucesso escolar do 

aluno. 

 

3.1.5 – A heterogeneidade no 1º ciclo, na área de língua: como as 
professoras a compreendiam? 

Ao abordar a heterogeneidade na sala de aula, as professoras 

atribuíram a mesma a diversos fatores, mais precisamente a aspectos 

individuais dos aprendizes e/ou extra-escolares. Não se referiram às suas 

práticas de ensino ou a questões da própria instituição escolar. 

Um dos aspectos que mais contribuiria para a heterogeneidade na sala 

de aula, conforme apontado pelas mestras, seria a “ausência de um ambiente 

alfabetizador/letrado em casa”. Com exceção da professora Taís (1º ano, 

escola A), a qual não mencionou explicitamente esse aspecto, todas as 

professoras ressaltaram esse fator. Destacaremos abaixo o depoimento da 

professora Mirele:  

“Pois é, eu acho assim, também, que a falta de um ambiente 

alfabetizador em casa, né? O que eles têm, conseguem de material 

escrito em casa são os rótulos das embalagens, não é? Que a gente 

pede também, trabalha com esse material, logo no início, cartaz de 

rótulos, porque é o que chega letrado em casa. Outro dia um aluno 
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até fazendo comparação ele disse: “olhe, professora, eu tive uma 

professora que me ensinou assim” (...) eles não aceitam a história, 

de ler aquela história só silábica, né? BA – BE – BI – BO – BU. 

Então ele disse: “lá em casa os papelões que faz (sic) parte da 

construção da minha casa não tem nenhuma palavra que a gente 

olhe assim que é BA – BE – CA – FE. Não, são palavras grandes. 

Então se eles tivessem, uma criança dessa tivesse um ambiente 

alfabetizador em casa e tivesse material, recurso, né? Fora as 

embalagens, fora os rótulos, fora os rótulos, né? Tivesse livro, jornal, 

revistas. Eu acho que eles são capazes. Agora, falta esse recurso 

que interfere, né?” (PROFESSORA MIRELE, 3º ano do ciclo I, 

Escola B). 

Mais uma vez fica nítida a atribuição da responsabilidade por aprender a 

ler, produzir textos, entre outras competências, ao poder aquisitivo dos pais, à 

existência de um ambiente alfabetizador no lar; sem esse ambiente, os alunos 

não renderiam bem na escola. 

Por outro lado, as professoras reconheciam que cada aluno tinha um 

ritmo (isto seria um processo natural). Isto era a concepção de todas as 

professoras dos primeiros anos e das professoras Luíza (2º ano, escola B) e 

Nélia (2º ano, escola C). Eis um depoimento que ilustra essa concepção: 

“É, cada um tem um ritmo. Isso depende de cada aluno, depende de 

cada um. Uns são mais distraídos, outros são mais... uns são mais 

distraídos, os outros, né? Mais ligados. Os outros são naturalmente 
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mais espertos. Os outros são mais... mais imaturos, é o natural 

deles. É... eu acho que é natural” (PROFESSORA TAÍS, 1º ano ciclo 

I,  Escola A). 

Essa heterogeneidade também estaria vinculada, essencialmente, às 

oportunidades que o aprendiz teve, à história de vida; enfim, sua origem 

determinaria seu rendimento em sala de aula e, posteriormente, e/ou 

concomitantemente, as oportunidades sociais. Foi o que apontaram as 

professoras Eliane e Leila (escola A), Andréa e Mirele (escola B) e Mariana 

(escola C): 

“As... as oportunidades, né? Tem uns que já vêm de uma escola 

particular, por exemplo, tem casos, né? De meninos que o pai não 

pode mais pagar escola. Então esse é... você sabe que escola 

particular trabalha com um livro à frente.61 Então esse, quando 

chega pra gente, não tem... já sabe ler e escrever, né? É... é... por 

exemplo: se o menino faz 2ª, estuda com um livro de 3ª. Escola 

particular é assim. Então, quando chega pra gente, já sabe, né? Já 

tem uma bagagem boa medonha, né? Tem aqueles, como você 

citou aí,62 que não tem assim... refe... assim, assim não tem o pai 

lendo, não tem nada, livro, não tem revista, não tem jornal  em casa, 

não tem um... os pais são analfabetos, né? Esse aí não tem nada 

assim. Ele sabe o que ele sabe pela oralidade, né? Então esse, 

                                                
61 Segundo a professora os alunos estudam com um livro de uma série posterior. 
62 Estavam discutindo sobre esse “ambiente alfabetizador” e a repercussão no aprendizado do 
aluno. Debatiam sobre como ficava o aprendizado de um aluno que dispunha de materiais 
impressos diversificados em casa e de um aluno que não dispunha de tal acervo. 
 



     

 

169 
 
 

quando chega na sala de aula, a gente é... nunca nem aceita, né? 

Não dá valor ao livro, porque não tem, assim, o hábito, né? Tem 

outros que não têm, não é de escola particular, mas... mas eles já... 

como é? Já têm experiência de outra sala que a professora lia, 

entende? Aí essa... esse... essa questão é a questão da vida dele 

mesmo, das oportunidades que ele teve no mundo de letramento, 

vamos dizer assim, né”? (PROFESSORA LEILA, 3º ano Ciclo I, 

Escola A). 

Segundo a maioria das mestras, atrelada à história de vida, à origem, a 

questão financeira não poderia deixar de influenciar no rendimento do aprendiz, 

na heterogeneidade existente na sala de aula. Luíza e Mirele (2º e 3º anos, 

escola B) destacaram as dificuldades presentes nos “lares pobres,” no que se 

refere ao poder aquisitivo e no interesse de adquirir materiais impressos como 

livros, revistas, jornais, materiais estes que conferem um status, ou seja, essa 

aquisição de bens simbólicos que a alguém permite ser inserido num “espaço 

social”, que não necessariamente lhe pertence.  

“Olhe, passa por tudo, na situação deles é... financeira. A questão de 

ter em casa o ambiente próprio de leitura, que ajuda muito. Você vê 

uma criança que em casa a condição é melhor, que a mãe compra 

uma livrinho de história, porque tem um dinheirinho folgado pra 

comprar um livrinho de história, que a mãe tem mais, um pouquinho 

mais de recurso, o aprendizado dele é um. E aquela mãe que é mais 

carente, aí dificulta mais o... a criança a entrar no mundo das letras, 

né? A entrar no letramento. É... também tem a questão é... é da 
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compreensão. Às vezes uma criança é mais rápida, tem um insight 

mais rápido, né? Que agora nem se fala mais em insight, né? Agora 

é um processo” (PROFESSORA LUÍZA, 2º ano ciclo I, Escola B). 

Apesar de haver uma convergência, entre as professoras, em 

reconhecer as necessidades individuais dos aprendizes em sala de aula, com o 

depoimento acima exposto percebemos que o tratamento didático, a 

responsabilidade com um ensino que favorecesse o letramento gradativo dos 

alunos foi substituída pela responsabilização de fatores extra-escolares como: 

ambiente alfabetizador (poder aquisitivo mínimo), e, nesse caso implicitamente, 

o acompanhamento dos pais. O não-acompanhamento dos pais, na visão das 

professoras, repercutiria no rendimento e, não poderia deixar de ser, no 

fracasso dos alunos. Diante desse contexto nos perguntamos: como fica então 

a situação dos alunos, cujos pais são analfabetos? Se não cabe especialmente 

à escola a tarefa de realizar práticas de leitura e produções textuais com o 

intuito de inserir o aluno no processo de letramento, a quem caberia então?  

A professora Eliane afirmou que classe homogênea era “uma ilusão”, 

não existia. Entretanto, quando a heterogeneidade “era extrema”, se tornava 

“muito difícil de trabalhar”. Um exemplo eram os alunos que chegavam na 

escola no meio do ano letivo, com muitas dificuldades na aprendizagem. A 

professora se referiu muitas vezes a essa situação, afirmando não se sentir 

satisfeita com a mesma, já que, além do aluno chegar no meio do ano letivo, 

quase sempre sua faixa etária não condizia com o nível de desenvolvimento 

dos demais aprendizes, ou seja, os alunos eram matriculados por idade, não 
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eram submetidos a nenhum processo que diagnosticasse seus níveis de 

desenvolvimento.     

“Agora, o que dificulta mesmo no caso, no meu caso, principalmente, 

que é uma série menor ainda, é que chega muita criança já no 2º 

semestre. Tem deles que faltam muito. Então, assim... permanecem, 

né? Muito fracos ainda, né? Em relação à turma. Aí acaba, né? o 

trabalho, a gente se partindo em várias, pra poder conseguir 

trabalhar com tudinho. Então eu... sinto muita dificuldade de 

trabalhar com texto por causa disso. Quando eu trabalho texto, é 

aquela coisa: dois, três fazem, outros não fazem. É a maior 

resistência do mundo pra fazer um texto. Aí eu acabo não... aí eu 

aprendi com Leila: ele não sabe fazer um texto, faz uma frase, faz 

uma palavra, vai fazer o que você consegue fazer, né?” 

(PROFESSORA ELIANE, 2º Ano Ciclo I, Escola A). 

Este depoimento sugere que os objetivos acabavam se ajustando ao 

retorno que era dado pelos educandos nas atividades, o que é próprio de uma 

proposta flexível como a dos ciclos. O perigo, na nossa opinião, residiria 

justamente em se “adequar tanto”, a ponto de comprometer o mínimo esperado 

do aprendiz no final do ano-ciclo, ou seja, perder-se os parâmetros de 

aprendizagem mínimos esperados. 

Uma outra questão que poderia ter origem no “próprio aluno” ou “nos 

sistemas de ensino”, a qual era vista como um fator histórico, seriam as 

contínuas repetências. O que vale a pena ser ressaltado é que, quando a 
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professora Leila (3º ano, escola A), mencionou este tema, ela se referia ao 

desempenho individual e inferior do aluno em sala, não atribuindo qualquer 

fragilidade aos sistemas de ensino em lidar com o aspecto da heterogeneidade 

dos ritmos, e, por conseqüência, com o fracasso escolar ainda tão presente na 

atualidade.  

Não podemos deixar de enfatizar que a professora Andréa atribuiu a 

heterogeneidade a um problema orgânico, psicológico. Segundo ela, a 

ausência das mínimas condições de vida, de cuidados higiênicos e, sobretudo, 

a ausência de uma alimentação adequada, repercutiriam nas contínuas 

dispersões em sala, na falta de motivação e num péssimo rendimento.  

A professora Neves (1º ano, escola C) afirmou que faltava o interesse 

próprio do aluno, ou seja, que suas dificuldades estavam centradas nele 

mesmo. Ele seria o principal responsável por não conseguir construir o que 

estava previsto para aquele ano-ciclo.  

Todas as professoras entrevistadas citaram pelo menos um aspecto que 

contribuiria para a existência da heterogeneidade na sala de aula. Mesmo 

reconhecendo diferentes ritmos de aprendizagem como algo “natural”, parece 

que no processo de operacionalização das atividades, da prática avaliativa, 

tendo em vista a construção de mínimas competências, essa concepção foi 

alterada. Um exemplo disso foram as referências ao modo como alunos que 

eram matriculados no meio do ano letivo - sem ter um nível de 

desenvolvimento propício para o ano-ciclo matriculado -, encerravam o ano. 
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Geralmente sem ter a mínima condição de ser promovido para o ano-ciclo 

posterior. 

Como já foi destacado, a heterogeneidade foi atribuída, 

predominantemente, ao ambiente em que a criança vivia e a ela mesma, aí 

enfatizando-se aspectos de ordem financeira, emocional, social. Se formos 

tratar conjuntamente os itens destacados pelas mestras dos três anos, não 

notamos praticamente nenhuma diferença. Nos primeiros anos foram 

mencionados 8, nos segundos 10 e nos terceiros 8 fatores que contribuiriam 

para a existência da heterogeneidade na sala de aula.  

Continuamos a visualizar a atribuição pelo insucesso do aluno na escola 

como sendo culpa do mesmo, por ser imaturo, não se interessar; bem como da 

família que não ajuda, realizando “uma alfabetização complementar”. De 

acordo com Corrêa & Santos (1986, p. 4) apesar de outros fatores estarem 

presentes nas discussões sobre o tema do fracasso escolar, parece 

predominar, ainda, a idéia de que a culpa está unicamente centrada no aluno, 

estando essa concepção respaldada na teoria da privação cultural. A partir 

desse quadro nos indagamos qual seria então a função da instituição escolar? 

As professoras também se posicionaram diante da heterogeneidade na 

sala de aula, explicitando suas alternativas para lidar com esse fenômeno. 

Apreendamos suas concepções. 
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3.1.6 – Lidando com a heterogeneidade no ciclo I  

Vimos que as mestras reconheciam a heterogeneidade na sala de aula, 

no que se refere aos diferentes ritmos de aprendizagem. As explicações das 

mesmas, em relação a esse aspecto, referiram-se a questões individuais dos 

alunos ou a fatores extra-escolares, e quase nunca a questões institucionais, 

mais precisamente, didático-pedagógicas.  

Mas, como as professoras estavam lidando com a heterogeneidade na 

sala de aula? Quais seriam as alternativas didáticas que vinham realizando 

para atender aos diferentes ritmos? 

Em se tratando dos dados da entrevista realizada, houve um 

reconhecimento unânime, com exceção da professora Neves (1º ano, escola 

C), de que era preciso diversificar as atividades, a fim de atender às 

necessidades de todos os aprendizes: 

“Eu faço milagre, porque, veja só: primeira coisa que eu faço: eu 

faço assim como eu lhe disse, Eu divi... eu preparo atividades, eu 

vejo os níveis deles e daí eu preparo atividades que eu di... eu fiz 

isso ontem já: nível silábico, nível pré-silábico pra que fique mais ou 

menos, porque não fica, porque um que tá no nível alfabético, pode 

tá alfabético e ortograficamente caminhando e outro pode não estar. 

Mas esse já vai, já vai fazer a interação com o outro. E também 

preparo atividades que trabalha (sic) com todo grupo... todo grupo... 

quantidade única, todo o grupo, porque no tempo que eu tô 

trabalhando com eles todos, a... a aprendizagem de um... como é 
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que eu posso dizer? A interação entre eles vai um completando o 

outro, entendesse? É a única forma, porque eu não... não, eu 

trabalho assim” (PROFESSORA ANDRÉA, 1º Ano Ciclo I, Escola B). 

Na realidade, tais atividades eram elaboradas a partir dos resultados 

expressos no diagnóstico realizado com os alunos, ou seja, referenciado ao 

nível em que cada aluno se encontrava no concernente à escrita alfabética. As 

atividades realizadas em grupos e/ou duplas também seguiam o mesmo 

critério. Concordaram com esse procedimento didático as professoras Luíza e 

Mirele (escola B, 2º e 3º anos respectivamente), Neves e Mariana (1º e 3º anos 

respectivamente, escola C). Eis um depoimento ilustrativo: 

“Aí o que é que eu fiz? Comecei a trabalhar em pequenos grupos. 

Dentro da sala de aula dividia e dava as apostilas pra cada grupo. Aí 

cada grupo tinha que trabalhar dentro daquelas apostilas. Era uma 

apostila por grupo, grupo de 4 e 5. Aí não... não dava pra saber 

quem era que... que tava forte, quem é que tava fraco, porque eles 

não vão saber. Olhe, eu organizava mais ou menos de acordo com o 

nível. Porque eu sempre gosto de dar uma misturada. Porque tem 

sempre aquele que quer ajudar, sempre quer dar um apoio. Mas 

também não pode ser muito... é... assim muito diferente. Pronto, eu 

não posso botar Juliana e... e Taís junto é... de Melquezedeque, 

porque elas já estão alfabetizadas, perto de Melquezedeque e de 

Williane, porque eles vão fazer e os outros dois só vão: “ah, é assim 

é?” Pronto, aí eu não posso juntar. Não, é incrível e eles fazem isso 
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mesmo. É, trabalhar em grupo é um ótimo meio” (PROFESSORA 

LUÍZA, 2º Ano Ciclo I, Escola B). 

Havia também, conforme seis professoras, o propósito de deixar que os 

alunos interagissem entre si, na tentativa de “facilitar” a aprendizagem dos 

mesmos (Professoras Taís e Eliane, 1º e 2º anos, escola A; Andréa, 1º ano, 

escola B e todas as professoras da escola C). Encontravam, no entanto, certas 

dificuldades em persuadir certas crianças a interagir com os colegas do grupo 

para o qual foram designados. Foi o caso da professora Neves, 1º ano, escola 

C, que explicitaremos logo abaixo:  

“Também assim... formar o grupinho, que às vezes até tem esses 

meninos que é bem danadinho (sic). Aí... aí tem aqueles meninos 

bem danadinhos que não querem ficar junto ‘eu não vou ficar com 

ele não, tia’ não sei se na classe de vocês acontece isso. Quando eu 

quero juntar: ‘eu não vou ficar com ele não’. ‘Por que não?’ ‘Porque 

ele é assim’. Eu disse: ‘olhe, mas fique bonzinho, porque ele vai ficar 

bonzinho, seja bonzinho com ele. Ele não vai fazer nada não, ele tá 

precisando de ajuda, vá ajudar seu coleguinha’. Eu faço assim. Aí 

ele vai, às vezes não quer, eu pego chamo outro pra não... aí vá 

vocês. Aí o outro vai, ajuda. Aí ele vai, entendeu?”  

A origem do aluno, aspecto já destacado, limitaria a criatividade, 

sobretudo seu desempenho. Portanto, Leila e Andréa consideravam importante 

oportunizar o acesso a materiais (mais especificamente materiais impressos), 

de que o aluno não dispunha em seu ambiente familiar, a fim de suprir essa 
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lacuna existente no processo de formação escolar. É interessante que as 

professoras referiram-se, então, à responsabilidade da escola em disponibilizar 

materiais de que o aluno não dispunha em seu meio social. Comentamos tal 

fato, visto que anteriormente houve menção à responsabilidade exclusiva da 

família, bem como do meio social do aprendiz. Esse dado nos permite inferir 

que as mestras estavam reconhecendo tal procedimento como tarefa da escola 

e que, com isso, se buscava garantir ao aluno uma aprendizagem significativa 

e exitosa.  

Um outro procedimento que a professora Leila considerava essencial 

para atender à diversidade referia-se ao que fazer com o aluno que não 

conseguia “acompanhar a turma”. Conforme a mestra, quando o aluno não 

conseguia acompanhar a turma, era preciso separá-lo do grupo-classe. 

Embora permanecesse na sala, as atividades eram “bem mais simples”, até 

que o mesmo pudesse acompanhar o grupo. De fato se constituíam em 

atividades pouco desafiadoras, geralmente extraídas de cartilhas (separação 

silábica, formação de palavras...). No final do ano letivo, esse aluno já tinha 

sido inserido no grupo-classe. Segundo a professora, tinha evoluído bastante. 

Em uma das visitas à escola, percebemos que um dos alunos sentava 

próximo ao seu birô. Perguntamos se ele tinha feito algo de errado para que o 

tivesse separado. Ela respondeu que ele era “fora de contexto”, por isso suas 

atividades eram diferenciadas, até que atingisse o nível da turma. Na realidade, 

o aluno tinha chegado à turma no meio do ano e foi lá colocado em função da 

idade.  
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Para atender a esse “tipo” de heterogeneidade, conforme a professora, 

seria preciso entender a história de vida do aluno, conversar sempre com o 

aprendiz, sondar, a fim de conhecer sua história e poder intervir. 

“É, às vezes a gente é... assim, tem aquele menino que é... dá 

trabalho, não faz nada, né? Um que... que é muito danado. A gente 

faz: ‘meu Deus, eu torço pra que amanhã ele não venha, pra eu 

poder trabalhar melhor’. Aí quando a gente descobre que aquele 

menino  presenciou um crime, que a... não tem família, que ele... 

entende? Aí você já começa a olhar ele de outra forma. Aí é quando 

você vai dar as oportunidades pra ele, né? Você sabe que ele é uma 

criança que precisa mais do que as outras. Aí começa a se chegar, 

se afeiçoa a ele e abrir os caminhos, né? Então assim... saber 

conhecer a vida, assim. Até a questão dos problemas sociais, 

financeiros é... emocionais” (PROFESSORA LEILA, 3º Ano Ciclo I,     

Escola A). 

De acordo com Taís, seria preciso respeitar o ritmo do aluno, mas cobrar 

as atividades. Não se poderia deixar o aluno “muito à vontade”. 

Eliane gostava de chamar no quadro os alunos, observava o 

desempenho dos mesmos e, em seguida, intervinha, retomava o tópico 

coletivamente. Andréa e Mariana faziam atividades para todo o grupo-classe: 

não só diversificavam as tarefas, como também reservavam momentos para 

atividades coletivas. 
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“...Trabalhando coletivamente: sempre... eu acho que a gente tá 

falando isso muito, né? Que a gente sempre trabalha em grupo (...) 

às vezes até eles procuram, né? Esses agrupamentos. A gente 

deixa que eles procurem, mas esse trabalho coletivo é... ele é ótimo 

pra isso, pra uma sala diferenciada, é ótimo, ótimo mesmo” 

(PROFESSORA MARIANA, 3º Ano Ciclo I, Escola C). 

Assim como no caso da explicação para a heterogeneidade, o lidar com 

a mesma parecia requerer procedimentos que nem sempre eram viáveis ou 

claros para as professoras. Era reconhecida a heterogeneidade na sala de 

aula, no entanto, quando a mesma era “extrema”, tornar-se-ia difícil 

operacionalizar soluções para lidar com a diversidade. No final das contas, a 

culpa pelo fracasso do aluno, dele não ter construído as competências, era 

atribuída a ele mesmo e/ou sua origem social. Justamente por isso, tornava-se 

arbitrário para as professoras a promoção automática desses alunos, já que 

não tinham construído os conhecimentos previstos. 

É interessante que as professoras da escola A não mencionaram o 

trabalho em grupo como sendo um encaminhamento importante para os alunos 

avançarem no conhecimento. Por outro lado, admitiram ser importante a 

interação entre os colegas na turma. 

Com relação à proposta oficial da rede, frisamos, mais uma vez, que as 

professoras, em seu processo de apropriação, se expressavam de forma 

oscilante: ora defendiam os pressupostos da mesma, ora demonstravam não-

resistência, mas apontavam as falhas que estavam impedindo a realização um 
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trabalho que julgassem positivamente. Considerando as mudanças decorrentes 

dos ciclos, discutiremos agora como as professoras estavam agindo diante do 

“erro” do aluno. 

 

3.1.7 – Tratamento do erro no 1º ciclo na área de língua 

Como os professores, mediante a proposta dos ciclos, vinham tratando 

o(s) erro(s) dos aprendizes? Mudou algo no tratamento didático dos erros dos 

alunos?  

Ao discutirmos esse assunto, as professoras apontaram vários aspectos 

que, com toda certeza, se constituíam em concepções que não iam ao 

encontro do tratamento presente nas antigas práticas, denominadas 

“tradicionais”. 

Um dos pontos destacados foi que era preciso, no momento do erro do 

aluno, proporcionar a ajuda mútua dos colegas de classe, bem como a ajuda 

da turma. Duas professoras da escola A (Taís e Eliane, 1º e 2º anos), uma 

professora da escola B (Luíza, 2º ano) e todas as professoras da escola C 

mencionaram esse encaminhamento. 

“É... a gente chama, né? Agora, assim, eu não gosto muito de dizer 

é... se ele errou no quadro, ‘olha, errou’, entendeu?. ‘Vamos ajudar’. 

Aí a turma toda ajuda pra que ele chegue à resposta. Mesmo que 

ele não esteja entendendo, ele vai chegar à resposta através da 

ajuda dos alunos, dos colegas. Mas aí eu entendi, eu percebi que 
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ele não tá sabendo, aí eu tento ajudar dessa forma” (PROFESSORA 

ELIANE, 2º Ano Ciclo I, Escola A). 

No caso da professora a seguir, havia o mesmo procedimento de 

propiciar uma ajuda mútua entre os alunos na resolução dos exercícios; 

entretanto, segundo ela, sua intervenção não se constituía numa prioridade. 

 “Eu digo: ‘e essas palavras aqui’ para aquelas palavras mais 

difíceis, ‘vem cá, ajuda aqui, como é que faz?’, não sei o quê. Então, 

nunca gosto de dar a resposta, dificilmente eu dou a resposta, 

alguém tem a resposta. ‘Tá vendo ó, é como o colega tá dizendo, 

ajuda aqui, vamos lá’, ‘tia, eu sei dizer’ ‘então lê aqui, diz aqui’ 

Esse... essa empolgação, eu digo: ‘muito bem cara, tu é bom todo’” 

(...) (PROFESSORA NÉLIA, 2º Ano Ciclo I, Escola C). 

Sobretudo nesse último depoimento da professora Nélia,63 como já 

destacado, ficou nítida a busca de alternativas outras que não o fornecimento 

de uma solução propriamente dita. Além disso, a professora afirmou ser 

importante se igualar aos alunos, “falar como eles falam”, “não estabelecer 

nenhum tipo de diferença na convivência” com os educandos. Havia uma clara 

intenção de deixar que os próprios alunos resolvessem as questões entre si. 

A professora Neves (1º ano, escola C) também destacou a relevância da 

ajuda mútua na sala de aula, disse que não intervinha, só em última instância. 

No caso da professora Eliane (2º ano, escola A), parecia haver uma retomada 

                                                
63 A professora respaldava seu trabalho em sala de aula no MAD (Método de Alfabetização 
 Damaris). 
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posterior: ela apenas deixava os alunos se ajudarem, mas percebia, por meio 

da observação, quem tinha realmente aprendido, “conseguido alcançar”, e 

quem permanecia com dificuldades, para posteriormente intervir.  

Apesar dessa margem de “liberdade do aluno”, as professoras não 

deixavam de intervir, porém, era preciso “agir de modo diferente”, ou seja, não 

negar o que o aluno já sabia e ter o cuidado de “não traumatizá-lo”. Por isso, 

três professoras admitiram intervir, mas “na hora certa” e “com cautela”. Foram 

os casos de Eliane e Leila (escola A) e Andréa (escola B):  

“(...) Aí, assim, eu chamo: ‘olhe, tal palavra é com letra maiúscula ou 

minúscula? Aqui é ponto, e o que foi que você viu mais? Complete’. 

Ele quer escrever pouco porque, pra não errar... menos, sabe? 

Então eu... aí eu faço assim é... continuo com ele, ‘e isso? Vai ter 

mais o quê?’ Sabe? Pra ele continuar, sabe? Porque se eu interferir 

como eu interfiro com os outros, é... ele não vai mais escrever. Ele 

vai assim é... achando que tá errando muito. Então é importante 

você saber o momento de cada aluno (...) Olhe, é... na minha... na 

minha turma, eu procuro muito é... desmistificar como é... o erro, 

aquele medo de errar, né? Tanto é que assim é... tanto é que eu 

respeito assim o... o desenvolvimento de cada aluno, não é? Que eu 

sei que ali eu posso intervir, ali eu não posso, porque ali eu vou 

atrapalhar, ele tem medo, sabe? Vou bloquear, sabe? Eu respeito 

muito isso (...)” (PROFESSORA LEILA, 3º Ano Ciclo I, Escola A). 
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A forma como a intervenção ocorria era bem diversificada: No caso da 

professora Taís (1º ano, escola A), havia a retomada, no quadro, quando o erro 

era da turma. Intervinha individualmente quando era realmente necessário, 

mas priorizava muito mais a retomada no quadro. Algumas professoras, 

apontavam o erro para que o aluno por si só descobrisse onde o mesmo 

estava. Isto apareceu nos depoimentos das professoras de dois segundos anos 

(Eliane e Luíza), de dois terceiros (Leila e Mirele) e num primeiro ano (Neves). 

Eis um exemplo:  

“Eu chamo a atenção, mas, assim, vendo de uma forma construtiva, 

sempre mostrando o que está certo ali e o que precisa melhorar. O 

que é... chamo a atenção deles, ‘o que foi que faltou aqui? O que é 

que está demais? O que é que está de menos?’ Sempre no aspec... 

vendo o aspecto assim, construtivo, positivo. E nunca dizendo: ‘você 

fez errado’ e riscando, nem nada. Chamo a atenção, ‘o que é que tá 

faltando aqui?’ ‘Eita tia, faltou o U, um Q ou faltou...’ Hoje mesmo a 

gente trabalhou, teve LH e alguns assim só bota o H, né? Aí eu, ‘o 

que é que está faltando aqui?’ E eles, de repente, eu olho assim, 

sentem logo, se conscientiza (sic) e vai. Chamo atenção e faço um 

pontinho: ‘olhe, onde tem pontinho na correção é chamando 

atenção’. Tem tanto que tem uns codigozinhos, quando eu circulo, 

né? Quando tem o pontinho, aí eles vão lá, ‘o que foi que faltou 

aqui? Leia, releia’ e a correção, auto-correção, eles mesmos quando 

têm condições. E indicando a forma correta, né? E chamando 
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atenção que eu acho muito bom” (PROFESSORA MIRELE, 3º Ano 

Ciclo I, Escola B). 

Ainda com relação à intervenção ante os erros, duas das professoras de 

uma mesma escola (Mirele, como vimos anteriormente e Andréa, escola B) 

indicavam a forma correta, sendo que as mesmas insistiam que era preciso um 

trabalho individual por parte do aluno, ou seja, teriam que procurar o erro com a 

apresentação, por exemplo, da “palavra correta”. 

“(...) eu não critico o erro de ninguém e na interferência pedagógica 

com meus alunos eu interfiro assim: vamos, estamos fazendo 

determinada atividade: pronto, um ditado. ‘Vamos fazer um ditado’, 

eu sempre passo as atividades que eu dito pra que eu possa ver 

como tá, avaliar. Aí errou, o que é que eu faço? Eu pego a palavra, 

copio a palavra, geralmente as palavras do ditado eu tenho em ficha. 

Aí dou a ficha, ‘veja o que sua palavra tem de diferente da minha’. E 

aí ele próprio vai criar a hipótese dele, descobrir, relacionar a palavra 

e construir a hipótese dele. Eu não digo a ele ‘você errou’. Não digo, 

porque minha experiência foi terrível, até hoje eu nunca esqueci.64 

Eu mostro a palavra. É pra ele comparar porque eu... eu não... 

assim... ou então eu peço pra ele formar com o alfabeto móvel que 

eu preparei, aí ele forma, ‘forme sua palavra’. Aí depois que ele 

forma, aí... ele... geralmente ele vai formar igual ao que ele 

                                                
64 A professora se referia a uma experiência que tinha vivenciado como aluna de uma escola 
rural em que a professora criticou severamente um desenho que tinha feito e que até o 
momento da pesquisa não tinha esquecido.  
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escreveu, porque ele vai se basear pelo modelo que ele fez. Aí eu 

coloco a minha lá, aí ele vai comparar. Aí eu fico tirando, ‘se eu 

tirasse essa’ (a professora referia-se às palavras que trabalhava, 

especificamente as letras). Aí eu interfiro, às vezes minha 

intervenção é assim, ‘se eu tirasse essa e colocasse outra letra 

como ficaria?’ Aí a gente sai trocando, até ele chegar, né? Ao 

conceito. Isso no grande grupo, todo mundo junto. E daí a gente vê 

cada palavra, de cada aluno” (PROFESSORA ANDRÉA, 1º Ano 

Ciclo I, Escola B). 

Acreditamos que uma postura como a descrita anteriormente, estimula a 

participação ativa do aluno frente à construção do conhecimento, frente à 

apropriação do sistema de notação alfabética. A professora, com uma atividade 

como essa, proporcionava um esforço cognitivo por parte do aprendiz na 

tentativa de ler a palavra, formar outras palavras e, por que não, a possibilidade 

de explorar comparativamente as correspondências som-grafia. Essa forma de 

tratamento do erro está respaldada no modelo construtivista abordado por 

Astolfi (2001), cujo pressuposto é promover a participação ativa do educando 

na superação de seu erro. Ou seja, a condição do erro é postulado de sentido e 

condição de progresso. Incluiria, nesse processo de participação frente à 

construção e reconstrução do conhecimento, o que Darsie (1996, p. 51) 

analisou como metacognição que se caracteriza, essencialmente, por 

“possibilitar ao aluno o acompanhamento do seu próprio processo de 

construção do conhecimento, encorajando-o a comprovar e/ou refutar suas 

hipóteses; estabelecer relações entre o que já se sabe e o novo a aprender”. 
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Um caso bem peculiar foi o da professora Nélia (2º ano escola A). Ela 

respaldava seu trabalho no “Método de Alfabetização Damaris”, portanto, sua 

intervenção se dava com base no método. Segundo a mestra, o aluno que no 

início tinha a facilidade de entender a palavra por meio do desenho, 

gradativamente ia formando textos e se desprendendo das fichas que utilizava.  

Outras peculiaridades no tratamento do erro apareceram como 

prioridades nas práticas das professoras. O respeito ao desenvolvimento do 

aluno, ao avanço do aluno, por exemplo, foi tido como uma prioridade. Nesse 

caso, todas as professoras da escola B, Leila da escola A e Mariana da escola 

C, afirmaram ter esse respeito com o erro do aluno, de modo a considerar seu 

avanço, seu desenvolvimento, naquilo que ele podia oferecer naquela ocasião. 

“Certo. Como eu te disse, pra mim o erro é a vontade de acertar, não 

é isso? Eles estão ali errando porque estão com vontade de acertar. 

Eu valorizo muito o erro deles, não é? A gente senta, discute, leva 

ao quadro, leva pro grande grupo, é... a gente discute muito, a gente 

senta, a gente bota o erro, às vezes até no quadro mesmo, não 

como forma de reprimir ninguém. Não, pelo contrário, como forma de 

acertar mesmo. Tentar acertar e por aí vai. Até chegar à resposta” 

(...) (PROFESSORA MARIANA, 3º Ano Ciclo I, Escola C). 

Juntamente a essa questão, vinha a necessidade de desmistificar o 

conceito de “erro”, tentar mostrar que “é errando que se aprende”, que o que foi 

feito, foi o possível de se fazer, portanto, merecedor de elogios também 

(Eliane, escola A e Mariana, escola C). Logo, parecia haver certa “valorização 
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desse erro” por Mariana (3º ano, escola C), tal como enfatizado no depoimento 

anterior. Segundo a professora, era preciso considerar o desenvolvimento do 

aluno, o erro do aluno, para então alcançar os objetivos em cima do que se 

pretendia. 

Foi notória a busca de tratamentos diferenciados acerca dos “erros” do 

aluno pelas professoras, como forma de valorizá-los e concebê-los como um 

fenômeno aceitável no processo de aprendizagem. Por outro lado, pareceu 

haver uma baixa freqüência de intervenções didáticas que priorizassem o 

confronto das hipóteses dos alunos com as da professora (como só uma das 

mestras apresentou), de modo a propiciar a gradativa superação das 

dificuldades em busca de alcançar as formas convencionais de escrita, por 

exemplo. Parece que tornou-se “tradicional”, “antiquado”, intervir de forma 

“resolutiva” (cf. RUIZ, 2001) diante dos erros dos aprendizes. As professoras 

ficaram meio receosas em deixar explícito que intervinham; expressaram, sim, 

que deixavam os alunos à vontade, ou no máximo, promoviam a interação 

entre eles mesmos. Nesse âmbito, o que revelaram foi idêntico ao que 

apreendemos em relação ao uso dos termos “conteúdo” x “competência”, 

sendo essa última vista como “construtivista” e o primeiro como “tradicional”. 

Principalmente a professora Eliane (2º ano, escola A) destacou que trabalhar 

em cima das competências era muito mais inovador, que os conteúdos em si 

“tinham saído do cenário”, a partir da implantação da proposta, “pra felicidade 

dela”. Afirmou que o trabalho com os conteúdos “não propiciava um ensino e 

uma aprendizagem significativos”.  
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Nos casos em que as mestras intervinham diretamente, ficou claro, para 

nós, que a apresentação das formas corretas de escrita, por exemplo, sem um 

confronto com o que o aprendiz havia construído, também não garantia pelo 

mesmo uma reflexão metacognitiva acerca de seu erro, de modo a 

verdadeiramente caminhar para uma construção autônoma do conhecimento, 

que estivesse em consonância com as formas convencionais. Mas as 

intervenções pareciam ter a intenção de caminhar nessa direção. 

Na escola C houve menos declarações de intervenção diante do erro do 

aluno por parte das professoras, com exceção de Neves e Mariana (1º e 3º 

anos) que, em última instância, retomavam no quadro quando o erro era da 

turma. O mesmo fenômeno ocorreu na escola A. Apesar das professoras 

Eliane e Leila (2º e 3º anos) afirmarem intervir “na hora certa e com cautela”, 

não deixavam de considerar fundamental apontar o erro para que o próprio 

aluno descobrisse o “problema” e “consertasse”. Na escola B, porém, as 

professoras Andréa e Mirele (1º e 3º anos) diziam que indicavam as formas 

corretas para uma correção imediata. A professora Andréa demonstrou oscilar 

em relação às formas de intervenção, já que em um depoimento também 

destacou que priorizava um confronto das formas de escrita convencionais com 

as hipóteses dos alunos. 

Com isso, não podemos negar que as professoras demonstraram estar 

buscando alternativas didáticas que priorizassem um tratamento diferenciado 

acerca do erro do aluno. Tais alternativas oscilavam entre “deixar fazer”, 
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“deixar que descubram” e/ou “apresentar a forma correta” para uma correção 

imediata. 

As formas de intervenção, entretanto, não se distanciavam entre os 

anos-ciclo; as professoras apresentaram formas similares de intervenção. 

Acreditamos que isso ocorria por conta da apropriação de uma concepção 

geral de que o erro consiste em algo aceitável, uma vez que se constitui “numa 

etapa importante na construção do conhecimento”. Daí que era imprescindível 

que os sujeitos (pares) atuassem de forma a contribuir para a superação 

desses obstáculos.  

Algo que foi comentado durante todas as entrevistas pelas professoras, 

foi a “passagem entre os anos”. As mestras se queixavam da proposta oficial 

da rede, no sentido de não oferecer condições, estrutura para desenvolver um 

bom ensino. Algumas enfatizaram que não concordavam com a não-retenção, 

outras, porém, queixavam-se de não existir uma alternativa concreta para os 

alunos que não alcançavam as competências mínimas esperadas. Vejamos na 

seção seguinte o que as professoras relataram.  

 

3.1.8 – Passagem entre os anos do ciclo I 

Uma das características dos ciclos de aprendizagem é a passagem 

automática. Centrando-nos no interior do 1º ciclo da PCR, três anos, 

apreendemos, na ocasião da pesquisa, que o aluno passava para o ano 

seguinte independentemente de ter construído as competências esperadas 

para o seu ano-ciclo. O curioso foi que algumas professoras destacaram que a 
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retenção era possível no último ano do ciclo I, mas tal afirmação ficou meio 

dúbia, já que do ponto de vista oficial, a passagem era automática.65 Esse 

aspecto pareceu inquietar as professoras que estavam antes inseridas num 

sistema seriado, com autonomia para aprovar ou reprovar o aprendiz. Como 

esse procedimento perdia espaço num sistema como o de ciclos, os 

professores passaram a se perguntar como avaliar. Os alunos, gradativamente, 

pareciam se dar conta de tais mudanças e, em função das mesmas, também 

mudavam comportamentos, atitudes diante do processo de aprendizagem, 

gerando mudanças evidentes na relação professor x aluno.  

Na verdade, a não-concordância com a promoção automática foi 

unânime nas três escolas. Foi considerada algo extremamente complicado, 

diante da realidade de salas superlotadas, ausência de material, e, sobretudo, 

de orientações mais precisas quanto à operacionalização da proposta. 

A reprovação “encobria” o que então estava vindo à tona: aquele aluno 

que, conforme as professoras pesquisadas, era “imaturo”, para passar para o 

ano seguinte, “não estava preparado”. Então, o que fazer, se não se podia mais 

retê-lo? 

Um outro aspecto que dificultava o trabalho das professoras eram 

aqueles casos em que tinham que receber o aluno no meio do ano letivo. A 

rede considerava a faixa etária, porém, na opinião das professoras, 

desconsiderava o nível de desenvolvimento do aprendiz (professoras Eliane e 

Leila, 2º e 3º anos, escola A). Para os alunos que chegavam no meio do ano 

                                                
65 Notamos que havia opiniões diversas a respeito da retenção no último ano do ciclo I. 
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letivo, ao invés de se fazer um diagnóstico - e por meio do resultado inseri-lo 

num contexto mais adequado ao seu nível – fazia-se a matrícula dos mesmos 

de acordo com a idade. Havia, nesses casos, uma preocupação que saltava os 

olhos: a não-garantia da construção das competências para cada ano-ciclo. As 

professoras teriam que desenvolver um trabalho extremamente diferenciado, 

no entanto, não se mostraram satisfeitas com a posição da rede. Esse 

sentimento foi expresso no depoimento da professora Eliane, abaixo:  

“Porque veja só, o problema também é que na rede existe essa 

questão da idade, né? O aluno pode ficar 9 anos em casa e, de 

repente, vir pra escola com 9 anos, sem nunca ter passado pela 

escola. A escola vai receber esse menino aos 9 anos de idade. Ele 

não vai pra uma alfabetização, uma 1ª série. Ele vai já pra um 1º ano 

do 2º ciclo ou 3º ano do 1º, entendeu? Com 9 anos o aluno não é 

pra tá numa alfabetização, não é pra tá numa 1ª série, vai tá numa 

2º ano, numa 3ª série. Quer dizer, o aluno vai direto pra aquela série 

onde ele deveria estar, né? Aí pra gente já é outro trabalho. Eu 

tenho um aluno que entrou agora em setembro. Um aluno que, por 

exemplo, ele não... nem reconhece todas as letras do alfabeto. Ou 

seja, numa turma que já tá, né? Assim, já tem vários processos, já... 

né? Vários trabalhos. O que é que eu vou fazer com um aluno que... 

né? Praticamente não sabe nem escrever o nome dele completo? 

Né? Não reconhece as letras. Como é que esse aluno vai, vai se 

adaptar? Ele sabe que ele é muito interessado, tá aprendendo aos 
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pouquinhos, mas ele não vai tá pronto pra uma 2ª série” 

(PROFESSORA ELIANE, 2º Ano, Ciclo I, Escola A). 

Durante o depoimento da professora Eliane, a professora Leila 

mencionou um caso semelhante que tinha na sua sala, de um aluno “fora de 

contexto”. Para resgatar a auto-estima do mesmo, promovia um ensino 

diferenciado, mas que a mestra denominava de “tradicional”, por ter que 

recorrer aos padrões silábicos, bem como a textos cartilhados. Interessante 

que a mestra não hesitou em denominar a tática de “tradicional” e, apesar de 

não concordar com tal solução, enfatizou que era necessário, devido ao nível 

em que o aluno se encontrava. 

Diante das “estratégias” presentes na proposta, apreendemos, nas 

entrevistas, diversas “táticas” que são peculiares a cada estudo de caso, mas, 

também comuns às três escolas pesquisadas. Foi justamente nessa questão 

da passagem entre os anos do ciclo que elas vieram à tona. Serão destacadas 

a seguir. 

Com base em algumas palestras assistidas pelas professoras Eliane e 

Leila, 2º e 3º anos da escola A, ficou claro que o ciclo dava certa liberdade de 

fazer o que elas denominaram de “rodízio”, ou seja, mesmo que 

“estrategicamente” o aluno tivesse que passar de forma automática, as 

docentes “taticamente” registravam o nome do aluno no ano-ciclo seguinte, 

mas, na prática, ele permanecia no ano-ciclo em que era para ser retido. No 

entanto, a tática tinha um limite: se o aluno chegasse ao último ano do ciclo II, 

e a escola só oferecesse até o ciclo II, tinha que ser aprovado de qualquer jeito. 
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Além daquelas professoras, Luíza, 2º ano, escola B, também afirmou que 

alguns de seus alunos foram para um ano-ciclo mais avançado, enquanto 

outros, vieram para sua turma. 

“Até que a gente tava se atacando, né? A falta de reprovação. 

Porque, como é que o aluno não pode ser reprovado? Quer dizer 

que o aluno passou o ano, a gente fez de tudo, fez isso, fez aquilo, 

faltou, 80% dos dias, a gente vai poder é reprovar esse aluno? Então 

a gente tinha mil dúvidas, né? Aí não. Apesar do ciclo, se são três 

anos no ciclo, num ciclo. Então pode fazer esse rodízio, né? Menino 

vai ter três anos pra aprender, né? Passando por outras pessoas, 

por outras metodologias, por outras formas, né?” (PROFESSORA 

ELIANE, 2º Ano Ciclo I, Escola A). 

Continuando com a lógica do “rodízio”, a professora acima explicitou o 

seguinte:  

“A gente troca muito, né? Assim, os mais fortes ficaram com ela, 

porque já é um ano adiantado e os mais fracos mesmo que estejam 

na turma dela, como esse ano que chegou em setembro, ele vai ter 

que passar pra caderneta dela porque ele não tem uma falta, né? E 

só pode ser reprovado alunos por falta, né? Vai ter que ir pra... pra... 

pra o ciclo, né? Pra o 2º ano, mas aí ele volta como ouvinte, porque, 

porque eu já vou tá com alunos, na mesma, né? Mais ou menos no 

nível dele” (PROFESSORA ELIANE, 2º Ano Ciclo I, Escola A). 
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Não resta dúvida de que a maior preocupação das mestras era com a 

promoção automática. Para isso, fabricavam táticas que pareciam se adequar 

melhor às suas expectativas, ao cotidiano em que atuavam. Além do “rodízio”, 

a preocupação com a promoção era tão evidente, que as professoras 

referiram-se às faltas como uma alternativa para reter o aprendiz, quando ele 

não tivesse condições de ser promovido. Foi o que destacou a mestra Taís: 

“À tarde os meus alunos que lêem, os meus alunos que têm... eu 

tenho um que tá com 62 faltas esse ano. Ele não escreve nem o 

nome dele, ele vai passar pra 2ª série, se não for reprovado por 

falta. Eu vivo dan... querendo um jeito dele re... pra faltar mais. Não, 

não é 60 não, ele tá com 51 ou 52 (faltas). Ele... eu querendo que 

ele falte mais, tentando criar situação pra ele faltar mais, se chegar 

atrasado, volta. Fico... que ele é muito de chegar atrasado, mesmo. 

Fico criando situação pra ele chegar no limite de ser reprovado por 

falta. Porque se ele não for reprovado por falta, ele desse jeito, ele 

vai pra 2ª série. Não tem... não tem jeito, não. Isso aí é totalmente 

louco. Eu acho isso muito louco” (PROFESSORA TAÍS, 1º Ano Ciclo 

I, Escola A). 

Uma tática também interessante para a proposta dos ciclos seria a 

adesão à “progressão parcial”. De acordo com Taís e Eliane (1º e 2º anos, 

escola A), poderia dar certo essa proposta. Seria uma alternativa mais justa 

para aqueles alunos que eram retidos e obrigados a rever conteúdos que já 

dominavam. Apesar disso, a professora Eliane lembrou que a experiência 
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tendencialmente, dá certo no ensino médio, já que há as disciplinas em 

separado, diferentemente das séries iniciais, em que o professor atua nas 

diversas áreas. Apesar disso, a professora confessou que seria mais justo 

tentar implantar a progressão parcial nas séries iniciais do que continuar com a 

promoção automática. 

Em meio às dificuldades que surgiam com essa heterogeneidade 

extrema, com a passagem automática, as professoras, mesmo com muitas 

ambigüidades, destacaram que era primordial garantir as competências e que, 

em não construindo as mesmas, o aluno deveria ser retido. Nesse caso, as 

professoras Eliane e Leila, todas da escola B e Neves, escola C, tinham essa 

concepção. Eis um depoimento: 

“Sim. Eu acho que a retenção deveria haver sim, desde que o aluno 

não tivesse alcançado as competências mínimas, mínimas que seria 

escrever mesmo com dificuldades, sem a escrita estar 

ortograficamente, né? Completa, mas que se lesse na fase silábica, 

que ele lesse mesmo que não fosse com tanta compreensão, mas 

que ele soubesse o ato mecânico de ler, juntando, é... mesmo que 

fosse vacilando, aquela leitura. Mas é isso que eu digo, não tem. Aí 

um menino desse, ir pra o 2º ano do ciclo, 1º ano do 2º ciclo que 

corresponde a uma 3ª série, eu acho que esse prejuízo vai se vê lá 

adiante. Porque mesmo que a professora se esforce, mesmo que ela 

faça de tudo, diversifique atividades e tal, precisa, essas crianças 

precisam de uma assistência maior. Eu sou contra, eu acho que 

deveria haver a retenção sim. Segundo a rede, a retenção só se dá 
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por falta, né? Se o aluno for muito faltoso e mesmo assim, ainda 

essa semana eu pedi essa informação à secretária. Mesmo assim, 

que eu tenho caso de alunos faltosos, é... ela me explicou, se ele for 

submetido a um teste, ele vai ser submetido a um teste, se ele for 

capaz, estiver dentro das competências mínimas, ele passa” 

(PROFESSORA MIRELE, 3º Ano Ciclo I, escola B)66. 

Neste depoimento da professora Mirele, houve a menção às 

competências mínimas como condição para o aluno não ser retido. Entretanto, 

no mesmo depoimento, a mestra não se expressou a favor de que se 

aprovasse aluno que tivesse muitas faltas, e fosse diagnosticado que o mesmo 

tinha alcançado as “mínimas competências”.  

As professoras pareciam depositar na outra docente, do ano seguinte, a 

tarefa de assegurar o desenvolvimento de competências que não foram 

construídas: do primeiro, no segundo, e assim, sucessivamente. Daí a 

responsabilidade da professora do último ano do ciclo em reter ou promover o 

aluno67. Da mesma forma não era assegurado, de fato, o acesso da professora 

aos registros dos alunos. Quando eram disponibilizados na escola, as 

professoras queixavam-se de tempo para lê-los com calma e analisá-los, para, 

a partir de então, planejar as situações didáticas adequadas a cada ritmo. Tal 

                                                
66 A professora Mirele parecia estar, de início, relacionando leitura à leitura de textos, porém, 
quando mencionou que o aluno podia “ler na fase silábica”, sugere estar elaborando outra 
compreensão.  
67 Numa mesma rede encontrávamos diferentes concepções da proposta. Em relação à 
retenção, por exemplo, alguns afirmavam que podia reter no último ano do ciclo, outras 
professoras afirmaram que não. Andréa (1º ano, escola B), só ficou sabendo que podia reter 
por faltas em 2003. 
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situação fere frontalmente a lógica da escolarização ciclada, de continuidade, 

acompanhamento, etc.  

A professora Luíza afirmou ser importante um trabalho “diferenciado”, 

com uma sala especial que atendesse, sobretudo, o aluno que está no último 

ano do ciclo em que, de acordo com a professora, era necessária a retenção. 

Esse trabalho precisaria ter um apoio, no sentido também de permitir fazer 

esse aluno retornar ao ano-ciclo de origem. 

“É isso que eu, é isso que... assim, eles não... não tão percebendo 

que, apesar de no 1º ciclo poderia, poderia ser assim: no 1º ciclo 

eles, realmente 1º, 2º ano, eles não serem... não terem problema de 

irem avante. Mas eu acho que no momento que ele vai passar para 

o outro ciclo, o próximo ciclo, o 2º ciclo, né? É... são as 3ª e 4ª séries 

antigas, eu acho que devia reter. Porque tem meninos que a gente 

vê que não tem condições, que eles precisam de mais um 

pouquinho, e que assim, só irá atrapalhar eles. Porque eles não vão 

dar conta do que vai se exigir deles no próximo ciclo. Eu acho que... 

acho que deveriam escutar, né? Porque a gente faz um dossiê 

praticamente do menino, quando a gente pega aquela caderneta e a 

gente faz as anotações todinhas, a gente deixa um dossiê da 

criança. A gente tá dizendo que a criança ainda não atingiu, apesar 

dela ter avançado bastante, fez um avanço grande, mas ela ainda 

não está amadurecida, não está preparada pra aquilo. Então a 

professora é a que melhor pode julgar o seu aluno (...) Agora tem 

que reter ele, não é simplesmente reter ele e deixar na próxima série 
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não. Se eu pegar o meu aluno e fazer com que ele vá repetir tudo o 

que ele já viu, isso é covardia. Então tem que ter uma sala que ele 

pode, a qualquer momento, ser transferido pra um outro ciclo. 

Porque tem que ser uma sala especial, uma sala de... de retenção, 

mas uma sala de retenção temporária. E é isso que tá faltando, e é 

isso que, eu acho que uma coordenação deveria trabalhar, de se 

construir dentro da sala de aula, ou dentro, lá embaixo, alguma coisa 

pra que haja um trabalho. ...O coordenador colocando uma equipe, 

construindo uma equipe que trabalhe em cima disso aí. Trabalhe em 

cima, e até isso aí pode ser feito com os professores da escola, se 

fazendo um projeto dentro da escola, de reforço, durante o período, 

botando um tipo de atividade das primeiras séries. E aí, no final 

daquela atividade, a gente pode fazer é... uma avaliação, uma 

avaliação que tenha tempo. A coordenação vai ter que encontrar 

tempo da gente se reunir, da gente discutir como é que tão os 

meninos (...) Mas, infelizmente, a gente não tem gente de apoio” 

(PROFESSORA LUÍZA, 2º Ano Ciclo I, Escola B). 

Não só apareceu esse trabalho “diferenciado”, mas também ficou claro 

no depoimento da mestra, a atenção que devia ser dada à atuação docente, 

bem como a articulação da equipe docente junto ao coordenador, na busca de 

alternativas que viabilizassem uma qualidade no ensino e na aprendizagem. 

Voltaremos a este tema em seção posterior. 

Subjacente à não-concordância com a promoção automática estava o 

não-acesso objetivo aos registros, a não-clareza sobre como proceder com 
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aqueles alunos que ainda apresentam dificuldades extremas para o ano-ciclo 

de atuação, a não-definição clara das competências por ano-ciclo, e aí, cabe 

ressaltar que a proposta curricular, segundo as professoras, estava “muito 

vaga”. Mencionavam uma falta de condições para avaliar, já que havia um 

sentimento de perda de poder com a não-reprovação, entre outros aspectos.  

Segundo as professoras, era preciso, diante da nova realidade do sistema 

municipal de ensino de Recife, um trabalho articulado entre os agentes 

escolares. 

Embora discordassem da promoção automática, as professoras não 

deixavam de reconhecer que, a partir dos ciclos, houve um respeito maior ao 

ritmo do aluno, flexibilizando-se o tempo escolar. Não deixavam, entretanto, de 

ressaltar os problemas que permaneciam em relação ao atendimento à 

diversidade. Trataremos agora sobre o aspecto tempo, a partir da implantação 

da proposta dos ciclos. 

 

3.1.9 – Tempo escolar x tempo d e aprendizagem num sistema  de ciclos: 
prob lemas no atendimento à diversidade 

Um dos fatores que interferem diretamente no processo de ensino-

aprendizagem, fonte de preocupação na hora do planejamento, é o tempo. 

Julgamos que o manejo do tempo é um dos principais aspectos que compõem 

o fazer docente. 

Com a implantação dos ciclos de aprendizagem, a reorganização do 

sistema seriado para o sistema de ciclos, vêm ocorrendo também mudanças no 
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trato do tempo. Do ponto de vista oficial, o tempo escolar, antes incompatível 

com o tempo de aprendizagem, passaria a ter uma flexibilidade maior e, 

conseqüentemente, com uma ampliação do leque de oportunidades do tempo 

de aprendizagem, o aprendiz passaria a ter um tempo maior para a construção 

de suas aprendizagens68. 

Essa concepção coincidiu com a opinião de oito das professoras 

pesquisadas. Com exceção de Taís, 1º ano, escola A, as demais docentes 

destacaram que na proposta dos ciclos de aprendizagem passou a existir um 

“respeito maior ao tempo do aluno”, uma “flexibilidade” maior ante a  

heterogeneidade presente na sala de aula. Concordando com esse 

pressuposto a professora abaixo explicitou:  

“É... pronto. Eu acho... eu acho que nesse sistema de ciclos existe 

um maior respeito pelo tempo do aluno. Porque se a gente pode 

fazer essa... essa... esse rodízio, é porque a gente tá respeitando 

que ele... né? Assim, ele precisa tá ali, depois é que ele vem pra 

aqui. E na seriação a gente não podia fazer isso, né?” 

(PROFESSORA LEILA, 3º Ano Ciclo I, Escola A).  

Por outro lado, as professoras Taís (1º ano, escola A) e Mirele (3º ano, 

escola B) destacaram que essa maior flexibilidade não ajudava o aluno nem o 

professor na operacionalização das atividades e nas práticas de avaliação.  

                                                
68 Ao considerar o tempo do aluno, vem à tona a flexibilização do currículo, a negociação, etc. 
Sobre esse assunto ver: Silva (2003); Hadji (2001); Duran (2002). 
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De acordo com Taís, o ciclo nunca “foi uma coisa boa”, mas pelo menos 

em 1986 havia a retenção no 2º ano que equivalia à 2ª série69. Mirele, na 

mesma direção, parecia extremamente preocupada com a não-retenção, já que 

esse procedimento poderia ocasionar a não-garantia das competências, a não-

aprendizagem e, com isso, o aluno passaria automaticamente, “sem garantir o 

mínimo para o ano-ciclo, assim como para o ciclo”.  

O curioso é que com a não-retenção, as professoras expressavam um 

certo receio em como passariam a avaliar. É como se, para elas, a avaliação 

não existisse sem a possibilidade de retenção. Por outro lado, esse argumento 

de reter caso o aprendiz não construísse as competências específicas para o 

ano-ciclo, parecia estar num terreno idealizado pelas docentes, uma vez que, 

de um modo geral, as professoras demonstraram sentir dificuldades na 

explicitação das competências esperadas em cada ano-ciclo. 

A professora Andréa (1º ano, escola B) também expressou essa 

preocupação. Taís (1º ano, escola A), citando o caso de um sobrinho, afirmou 

que concordava com a progressão parcial, já que não prejudicaria o trabalho do 

professor, nem o aprendiz. Afirmou, ainda, que era muito importante o 

acompanhamento da turma. Na escola em que trabalhava havia essa 

preocupação; ela, por exemplo, vinha acompanhando sua turma e dizia serem 

visíveis os resultados positivos.  

                                                
69 A professora vivenciou a proposta dos ciclos em 1986. Na época, contou-nos que atuava 
como coordenadora em mais de quarenta escolas. A única coisa com que realmente concordou 
foi com a retenção dos alunos. Falou da dificuldade de, na época, circular entre as escolas, já 
que tinha algumas reuniões específicas para a coordenação.  
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Em relação à não-garantia da construção das competências, a mestra 

abaixo explicitou o seguinte: 

“Eu acho que sim, dentro de um regime de ciclo, há respeito ao ritmo 

do aluno porque o ciclo não pode fazer retenção, não é? Não tem 

essa questão. Que o aluno não pode perder um ano, não é? Ficar 

retido, ele tem que avançar. E eu acho que pra determinados alunos, 

o tempo é pouco, a não ser que eles tivessem uma assistência à 

parte, não é? Como agora, já agora, no mês de novembro, essa 

minha turma mesmo é... está com uma assistência, uma professora 

chegou e está dando uma assistência à tarde, das 13:30h às 17:30h, 

pra avançar com aqueles que estão ainda muito... aquém do que 

deveria estar, né? Porque o ideal é que numa se... num 3º ano do 

ciclo que corresponde ao regime seriado à 2ª série, o aluno deveria 

estar com uma escrita é... escrevendo com autonomia, não é? 

Mesmo que não fosse ortograficamente falando, mas escrevendo 

com autonomia, lendo com compreensão e isto não tá acontecendo. 

Eu estou com alunos aqui precisando ainda mesmo se alfabetizar, 

com dificuldades terríveis, ainda não lêem sílabas simples, palavras 

com sílabas simples, não é? Não escrevem e eu acho que o tempo é 

pouco” (PROFESSORA MIRELE, 3º Ano Ciclo I, Escola B). 

De acordo com a professora Andréa (1º ano, escola B), na proposta dos 

ciclos, o acompanhamento “era muito individual”. Quando a heterogeneidade 

era extrema, dificultava a intervenção e a aprovação automática comprometeria 
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a própria aprendizagem. Nesse caso, a professora Mirele também revelou 

preocupação quanto ao aluno que não construiu as competências previstas 

passar ao próximo ano ciclo. A não-retenção, segundo ela, levaria a um 

“descaso” com a construção das competências. 

A todo momento as docentes explicitavam a preocupação com a não-

retenção, a promoção automática. Todavia, atribuímos essa postura, 

essencialmente, à possível ausência de um aproveitamento adequado desse 

tempo escolar, em prol do aluno que continuava a apresentar dificuldades. As 

mestras revelaram que, diante de uma flexibilidade maior no tempo, era preciso 

criar alternativas que viessem a garantir o atendimento das necessidades 

educativas individuais. É nesse âmbito que residia toda preocupação das 

docentes. 

“Vê só, é uma coisa séria porque, o tempo de aprendizagem é muito 

individual, né? (...) Eu fico assim... aí pronto, trazendo pra minha 

realidade, aí você, você chega aqui, vem... nós temos um 

determinado número de alunos. Então a gente tem as competências 

pra ser definidas com aquele aluno. O que facilita o ciclo é isso. 

Porque, segundo a preocupação do ciclo, é assim: o que ele não vai 

atingir aqui, acredita-se que ele vai atingir no 2º ano, né?, no 3º ano. 

Quer dizer, há um tempo maior, um leque maior. Isso aí é bom, mas 

se esse leque for maior e se ele vai passando pelo 2º, chega no 3º 

ano do 1º ciclo, e ele não conseguiu pelo menos estar assim com 

50% do que se pretende, o que é que a gente vai fazer com ele? Vai 

pegar aquela criança e sair empurrando, como diz o ditado, com a 
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barriga, é? Empurrando, e lá o mundo é que vai dar, é assim? Eu 

não consigo compreender isso não. É... há uma flexibilidade. Agora 

como agir em cima de... das crianças que... que eu acho que 

funcionasse assim ó, 1º ano, eu trabalho no 1º ano. Esses alunos 

que eu vi que tiveram essas dificuldades, se eu separasse, a gente 

fizesse uma avaliação com eles, pra saber mais ou menos que rumo 

seguir para o 2º, aí como a professora ia trabalhar com eles pra que 

eles pegassem mais ou menos o ritmo dos outros. Que às vezes 

pega e dispara, mas como traçar uma situação didática pra isso? 

Como é que a gente vai fazer isso? Quem orienta pra fazer isso? Às 

vezes vai. A minha preocupação é essa, o aluno sai, tem um grande 

tempo, mas esse tempo pode ser aproveitado como também pode 

não ser aproveitado e ele chegar num 3º ano do 1º ciclo sem tá com 

nenhum...” (PROFESSORA ANDRÉA, 1º Ano Ciclo I, Escola B).  

Essa preocupação com o aluno - o que fazer quando as dificuldades 

continuavam - esteve presente de forma enfática no depoimento da professora 

Andréa. Parece-nos muito interessante esse dado, já que revela a preocupação 

com o tempo e com os encaminhamentos direcionados a esses aprendizes.  

Se havia uma concordância quanto ao respeitar o ritmo dos alunos, no 

entanto, era difícil para elas lidar com esse pressuposto, considerando a 

heterogeneidade na sala de aula e a busca de garantia das competências 

mínimas, já que, por mais flexível que fosse o tempo escolar, teriam que ser 

cumpridas algumas exigências presentes na escola. Mediante essa realidade, 

reiteramos que a preocupação com a não-retenção parecia estar vinculada à 
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falta de encaminhamentos didáticos que atendessem à diversidade. Como 

avaliar sem a existência da retenção? É como se ficassem “sem chão” para 

conduzir o processo avaliativo. Parece que as professoras se sentiam sozinhas 

num oceano de dúvidas, que cercavam suas práticas nesse novo formato da 

proposta dos ciclos. Os depoimentos revelavam essas necessidades de um 

trabalho em conjunto, de uma socialização de experiências, enfim, de uma 

esclarecimento maior da proposta e das possíveis formas de operacionalizá-la. 

A preocupação com a flexibilidade do tempo era por não trabalhá-lo 

“como deveria ser”, ou seja, transformar-se num tempo ocioso. Como as 

professoras ainda estavam se apropriando da proposta, construindo o caminho 

para uma prática avaliativa respaldada na proposta dos ciclos e, de um modo 

geral, se achavam sozinhas, revelaram essa angústia: do tempo de 

aprendizagem continuar andando dissociado do tempo escolar.    

A partir do que foi relatado, faremos menção, na seção seguinte, às 

sugestões que as mesmas consideravam pertinentes para melhoria das 

práticas de avaliação num regime ciclado. 

 

3.1.10 – Sugestões das professoras para melhoria das práticas de 
avaliação num regime ciclado 

Quando lhes pedimos sugestões para melhorar as práticas avaliativas 

na rede municipal de Recife, as professoras apontaram diversos aspectos que, 

segundo elas, precisavam ser notados por aqueles que estavam na equipe 

gestora da escola e/ou da Secretaria de Educação. 
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Dentre as sugestões que foram explicitadas pelas mestras, encontramos 

uma proposta de “descentralização” das responsabilidades e seu 

compartilhamento por todos os sujeitos escolares (professores, diretor, 

coordenador...). O trabalho em conjunto de fato se constituía numa prioridade 

aludida pelas professoras. Para isso, elas ressaltaram a relevância de se abrir 

espaço para reuniões em que se pudesse partilhar as experiências, dúvidas, 

etc. Ainda destacou-se os recursos didáticos e a atuação do coordenador junto 

ao professor. Houve também quem sugerisse uma discussão mais 

aprofundada da proposta, já que nem todos os professores a conheciam e, 

dentro dessa perspectiva, avaliar a avaliação presente na mesma.  

Um dos problemas que foi evidenciado pelas professoras foi “o que fazer 

com o aluno que não construiu as competências mínimas”. Segundo as 

mestras, era preciso levar essa questão a sério, para não promover o aprendiz 

sem ter sido dadas as condições para tal. Nesse caso, sugeriu-se a elaboração 

de uma ficha de avaliação, a fim de torná-la mais objetiva e menos burocrática. 

Trataremos, agora, mais detalhadamente de cada uma dessas sugestões.   

Investir mais num trabalho interativo entre a coordenação pedagógica e 

o grupo de docentes da escola, foi o que destacaram as professoras das 

escolas B e C dos primeiros e segundos anos (Andréa e Mirele, Neves e 

Mariana). No geral, havia uma relação que se distanciava dos anseios das 

professoras, ou seja, não parecia haver uma integração maior entre aqueles 

dois tipos de profissionais da escola, a ponto de se ter um trabalho coletivo na 

busca de alternativas para a superação dos problemas existentes no processo 
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de ensino-aprendizagem. Dessa forma, as professoras se sentiam sozinhas 

nesse processo, observando que havia mais sujeitos implicados, que não 

firmavam essa “parceria”. 

“Poderia haver, assim, uma discussão entre professor, direção, todo 

mundo, né? Se reunir e discutir, ver o que é que tá, é... faltando, né? 

O que tá faltando ali, pra melhorar. Eu vejo por esse lado. É... todo 

mundo junto. E ver... é a troca de experiência, né? Entre um e outro, 

né? E a direção no meio, coordenador, né? Que tiver... todo mundo 

junto. Vamos ver o que é que tá faltando, o que é que tá dando 

certo, o que é que não tá dando certo, pra gente melhorar. Eu penso 

por esse lado” (PROFESSORA NEVES, 1º Ano Ciclo I, Escola C). 

Destaca-se aí a importância de todos os envolvidos no contexto escolar 

serem responsáveis pelos aspectos didático-pedagógicos, não só o professor. 

E como tal, todos deveriam se empenhar conjuntamente na busca de 

alternativas que viessem a contribuir para a superação das dificuldades na 

escola.  

Era preciso, ainda, segundo Leila (3º ano, escola A), Andréa (1º ano, 

escola B) e Nélia (2º ano, escola C), que houvesse mais informação e/ou 

preparação do professor. Julgavam de extrema importância investir em 

formação continuada, munir o professor de todos os instrumentos necessários 

para desenvolver melhor sua prática, aí incluído o embasamento teórico. 
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Segundo a professora Nélia, a teoria era muito importante também para a 

vivência do trabalho70. 

Sobre a preparação que o professor deve ter e o papel da Secretaria 

Municipal em oportunizar ao mesmo momentos de formação continuada, Nélia 

(2º ano, escola C) destacou: 

“(...) eu ainda acho a discussão em cima da parte teórica. É preciso 

que você tenha referenciais pra você se embasar e saber o que você 

vai ver do seu aluno. Então eu acho que esse embasamento deve 

ser dado, quais são os pontos primordiais que a gente deve 

priorizar? (...) Eu acho, eu acho que a proposta de português deveria 

estar mais amarrada, mais discutida, pra que a gente pudesse é... 

fazer um processamento realmente condizente com o grupo que a 

gente tá trabalhando”.  

Em se tratando dessa discussão da proposta, as professoras Leila e 

Mariana (3º ano, escolas A e C) afirmaram não existir um investimento voltado 

ao professor para conhecer a proposta, “avaliar a avaliação”. Era preciso, de 

acordo com as docentes, promover uma discussão mais próxima da realidade 

de sala de aula. Oferecer um espaço de discussão e planejamento ao 

professor. Destacaram, ainda, a relevância do coordenador como apoio: 

                                                
70 Em relação a esse aspecto, na ocasião da entrevista, as professoras Nélia e Mariana 
entraram numa discussão a respeito da teoria e da prática. Mariana considerava a prática mais 
importante, Nélia não negava essa questão, mas admitia que a teoria era essencial para o 
desenvolvimento de uma boa prática. 
 
 



     

 

209 
 
 

“Olha, como eu tô te falando, eu acho... pra que ela realmente 

funcione, eu acho que ela tem que ser mais discutida, entendeu? 

Acho que tem que sentar mais, a gente... a gente, no caso, nós 

professores, a gente não tem muito tempo pra sentar e discutir não! 

Eu percebo muito isso também. Recife... a gente só vem pra sala de 

aula, tranca, no caso fica, nós, no caso o aluno e a gente, né? No 

caso, e... não tem esse tempo, não tem aulas brancas assim, por 

exemplo, não tem... Tem um nomezinho, uma atividade, tem um 

nomezinho... que a gente sente todos, juntamente com a 

coordenadora, que aqui também não tem, e discuta sobre... sobre 

avaliação, que essa... essa concepção nova, ela consiga passar, 

que ainda tem gente que ainda tenta segurar a coisa antiga, né? 

Mas aí que ela... ela contamine a todos, essa concepção nova de 

avaliação. Mas aí, pra isso, ela precisa ser debatida, discutida, tem 

que se avaliar a avaliação, entendeu? Muitos não... eu acho que tem 

que sentar, eu acho que o problema todo é esse: sentar e discutir, 

ter um espaçozinho pra... pra que isso aconteça” (PROFESSORA 

MARIANA, 3º Ano Ciclo I, Escola C).  

Com relação à ausência de recursos materiais, a professora Mirele 

apontou: 

“...Que houvesse mais recursos, que houvesse mais, assim, mais 

empenho do grupo todo, da escola como um todo, não ficasse 

assim, parece que fica tudo muito sobre o professor, né? Professor, 
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professor. Então recursos mesmo, como material didático, material 

de apoio pra que a gente pudesse diversificar mais. Você até tem 

assim... muito ma... muito, tem uma proposta boa, você sabe os 

recursos que funcionariam, mas cadê? O recurso material, vamos 

dizer. A gente luta, assim, que é um sonho, né? Por uma máquina 

copiadora, porque o mimeógrafo é terrível, né? E o apoio mesmo, 

humano. Eu acho que... toda escola. Mas no final eu acho assim fica 

tudo muito sobre o professor, o professor é polivalente, ele tem 

que... dar conta de tudo”.  

A docente destacou que a ausência de materiais didáticos 

impossibilitava um trabalho específico voltado para o atendimento à 

diversidade em sala de aula.  

As professoras resgataram, ainda, aspectos como: a solidão dos 

docentes, as dúvidas sobre as possibilidades de retenção do aluno entre os 

anos do ciclo I71.   

Encontramos um sério problema apontado pelas mestras no que se 

referia a essa integração do grupo escolar, tão almejada por elas: tratava-se da 

ausência de oportunidades de reuniões na escola. Os alunos não podiam ser 

liberados, as reuniões tornavam-se esporádicas, sem muitos resultados, já que 

não se tinha tempo suficiente para discutir as questões “problemáticas” de sala 

de aula. “Perdia-se muito tempo lendo documentos”, que não ajudavam muito 

as professoras no que concerne à sua atuação em sala de aula. Esse aspecto 
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foi destacado diretamente pelas professoras Andréa (1º ano, escola B) e 

Mariana (3º ano, escola C).  

Aliada a essa questão, tornava-se impossível a socialização das 

experiências, já que os momentos para isso, na escola, eram raros. As 

professoras Andréa e Neves (escola B e C, 1º ano) destacaram essa 

necessidade. Segundo elas, havia uma resistência evidente das colegas de 

trabalho em socializar suas experiências na escola, compartilhar as dúvidas, as 

conquistas. Na verdade, sentiam-se sozinhas, sem reuniões que pudessem 

priorizar essa troca e de que todos pudessem tirar proveito, com “novas idéias 

que pudessem pôr em prática”. Além de não se ter um espaço e momentos 

adequados, destinados a tal objetivo, havia a citada resistência por parte de 

certas colegas de trabalho, que se negavam em revelar o que estavam fazendo 

no interior de suas salas. A professora Andréa mencionou que “não sabia 

esconder de ninguém uma novidade, uma descoberta” e compartilhava da idéia 

com as colegas. No entanto, não sentia essa reciprocidade vinda de suas 

colegas, nem da coordenação72. 

“Eu acho que seria mais uma interação do... mais informação pro 

professor, mais interação da coordenação, tá entendendo? Que a 

coordenação tivesse sempre assim, porque na minha... na minha 

concepção, um coordenador, ele é... ele é pra tá apoiando, tá 

                                                                                                                                          
71 Como destacamos, numa mesma instituição as opiniões eram diversas quanto a reter ou não 
o aluno no último ano do ciclo. 
 
72 O seu diário de classe, por exemplo, serviu de base para outras professoras da escola, que 
tinham dúvida quanto ao preenchimento. Não nos surpreende a possibilidade de cópia dos 
registros pelas professoras, também enfatizada por Andréa, já que parecia pairar um clima de 
dúvidas, naquela unidade de ensino, o que poderia acarretar em tal procedimento. 
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apoiando, tá trazendo sugestões, procurando saber: ‘como é que tá 

a sua turma? Então vou levar, vou levar, é seu aluno, vou levar pra 

gente estudar o caso dele’. Aí eu acho que isso aí, que seria mais ou 

menos por aí, que seria um trabalho mais em grupo, interativo. Se 

discutindo até uma coisa que eu acho que funcionaria bem, seria 

que os alunos... seria, assim, um encontro de professores, relatando 

sua experiência, pra um ajudar o outro. Às vezes meu aluno... ‘meu 

aluno tem alguma característica do teu, tu faz o quê?’ ‘Ah, que bom! 

Eu vou agir. Vou ver se dá certo com o meu’. Eu acho, eu acredito 

que assim a gente poderia até crescer mais. Mas é difícil acontecer 

isso. Eu acho que só acontece isso se tiver uma coordenação que 

abra espaço e esse espaço ainda é complicado, porque a prefeitura 

tá lá, a Secretaria de Educação. Faltou? O professor faltou? O aluno 

não pode ir embora. Reunião? A gente só tem um espaço pra 

reunião, reunião de 4 horas, pra uma reunião com tanta coisa que 

tem, um leque enorme de situações, de questões pra se resolver. 

Não dá tempo, a gente não pode parar. Se fosse assim... vamos, 

hoje é um dia de parar pros professores re... passar experiência, 

conversar sobre a prática’... pra dali a gente, o professor, o 

coordenador... Não pode, porque não pode parar, tá entendendo?” 

(PROFESSORA ANDRÉA, 1º Ano Ciclo I, Escola B). 

Algumas questões baseavam-se em iniciativas já praticadas, 

espontaneamente, pelas próprias docentes. De acordo com a professora Luíza 
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(2º ano, escola B), por exemplo, sua prática melhorou extraordinariamente com 

a proposta dos ciclos, porque passou a fazer um “dossiê” dos seus alunos, 

individualmente. A avaliação, conforme a mestra, tinha que continuar indo 

nessa direção. Os resultados estavam sendo extremamente satisfatórios.   

Segundo as professoras dos segundos anos das três escolas, era 

necessário, para atender individualmente o aluno, avaliar dentro dos conteúdos 

trabalhados. Entretanto, a avaliação, conforme Luíza, não podia ser apenas do 

professor em relação ao aluno, mas também uma auto-avaliação. O aluno tinha 

que ir exercendo essa prática, já que também tinha responsabilidade no 

processo de sua aprendizagem. Destacaram, ainda, que era preciso buscar, 

juntos, formas de operacionalização da avaliação, porque “a teoria já 

conheciam”. A professora Eliane, voltou a destacar a relevância de se objetivar 

mais o processo avaliativo, de modo a se elaborar uma “ficha de 

acompanhamento” com as competências essenciais a serem construídas. Foi  

o que destacou no depoimento a seguir:  

“(...) É... porque... observar os alunos a gente já observa. A gente já 

sabe a importância de estar avaliando constantemente. De que a 

avaliação é um processo contínuo, né? De... de quê? Em cima, né? 

Do que o aluno tá aprendendo, o que ele ainda não aprendeu, né? 

Que alternativas a gente pode, né? Tirar. O que é que a gente pode 

fazer pra esse aluno atingir as competências que ele ainda não 

atingiu, né? Fazer uma avaliação em cima do que o aluno aprendeu 

ou não aprendeu, né? Já sabe o que o aluno aprendeu ou não 

aprendeu, né? Já sabe o que ele não aprendeu. Em cima do que ele 
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não aprendeu, o que é que a gente pode fazer pra que ele aprenda, 

né? Aí, isso daí a gente já sabe. Mas aí, era bom que tivesse uma 

ficha padronizada tipo assim: em cima, se é pra avaliar em cima das 

competências, ensinar em cima das competências a avalia... a 

avaliação também tem que avaliar as competências, né? Se o aluno 

atingiu ou não aquelas competências. As competências não já estão 

delimitadas? A gente não tem que trabalhar essas competências? 

Então chegasse uma fichinha, e dissesse, e chegasse assim e 

dissesse pra gente: ‘ó, em cima da competência é... comunicar-se e 

ouvir o grupo expressando suas idéias’, então, em cima dessa 

competência, fulaninho atingiu essa competência? Atingiu, não 

atingiu, uma observação coloca lá, né? Em cima dessa outra 

competência, ele atingiu? Não atingiu? Aí, entendeu? É pra facilitar a 

quantidade de coisas que a gente tem que escrever (...)” 

(PROFESSORA ELIANE, 2º Ano Ciclo I, Escola A). 

Com referência à sugestão da elaboração da ficha avaliativa (professora 

Eliane, 2º ano, escola A), as professoras Mirele e Luíza (3º e 2º anos, escola B) 

mencionaram que, juntas, as docentes elaboraram uma ficha com o perfil de 

saída do aluno, em cada área de conhecimento. As mestras explicitaram os 

três eixos contemplados na proposta da Rede: linguagem oral, leitura e escrita. 

Alguns aspectos, inclusive coincidiram com os da proposta. Na ficha avaliativa 

destacaram questões como: “expor idéias verbalmente, de forma clara”, 

“argumentar em defesa de suas idéias”, “respeitar a fala do outro”, “ler textos 

não-verbais”, “identificar diferentes tipos de textos de acordo com suas 
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finalidades e configuração”, “diferenças entre as modalidades oral e escrita”, 

“escrever de forma clara ainda que apresente violações ortográficas”, “utilizar 

estrutura discursiva adequada ao tipo de texto que está sendo produzido”, 

“escrever com um mínimo de clareza e coerência, utilizando recursos básicos 

de coesão (conjunções, advérbios, preposições...)”, “concordância e 

pontuação”, etc. Marcavam com um X apenas as competências construídas. 

A professora Nélia (2º ano, escola C) destacou ainda a importância de 

se ter o apoio dos pais e afirmou que, para isso, era preciso “alfabetizar a 

família”, “letrar os pais”. Por quê? Porque assim seria possível estabelecer uma 

parceria com os mesmos, na ajuda, no “complemento em casa do trabalho do 

professor”. E, segundo a mestra, a busca dessa solução cabia à escola. 

 Além desse aspecto, a professora apontou a necessidade de se ter uma 

clareza maior na proposta pedagógica, a qual estaria muito “solta”, “vaga”, sem 

traduzir com objetividade as competências para cada ano-ciclo.73 O 

interessante foi que as mestras avaliavam que a proposta não estava 

suficientemente clara quanto às competências a serem desenvolvidas nas 

diferentes áreas de conhecimento, bem como as competências para cada ano-

ciclo. Esse aspecto foi também evidenciado quando as mesmas foram 

solicitadas a explicitar os conhecimentos na área de língua para cada ano-ciclo. 

Ficou evidente a dificuldade em explicitá-las. Como vimos, em geral, remetiam-

se às alternativas de ensino.  

                                                
73 Referia-se à Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino do Recife: ‘Construindo 
Competências’ (Recife, 2002). 
 



     

 

216 
 
 

Houve, por fim, quem não sugerisse nada. Foi curioso o depoimento da 

professora Taís (1º ano, escola A). Como ia se aposentar, disse que não tinha 

nada a sugerir, não ia “esquentar sua cabeça”, ia deixar para quem ficasse na 

rede pensar: 

“Eu não tenho nem idéia, porque eu... eu já estou... vou me 

aposentar o ano que vem. Eu não quebro mais nem a cabeça, como 

faria, pra melhorar alguma coisa (riu) Já para o ano. É... aí eu já... eu 

não tô mais nem com cabeça pra... ‘Olhe, se fosse pra uma 2ª série, 

seria melhor assim... se eu fosse pra tal série eu faria assim’. Nem... 

nem penso mais nessa possibilidade de futuro, sabe? A pessoa tá 

chegando no fim, não vai... porque eu quero sair da... da área, né? 

Quero sair da área, quero sair da rede” (PROFESSORA TAÍS, 1º 

Ano Ciclo I, Escola A). 

Por fim, destacaremos a concepção do professor acerca do papel do 

coordenador na realização das atividades docentes, nessa etapa de 

apropriação dos pressupostos teórico-metodológicos da proposta e sua 

operacionalização em sala de aula. 

 

3.1.11 – Concepções das professoras sobre o papel do Coordenador 
Pedagóg ico e expectativas sobre a atuação desse profiss ional 

As professoras revelaram, em seus depoimentos, um pouco de dúvida 

acerca das atribuições da profissão do coordenador, da identidade profissional 

do mesmo. Quando não, apontaram argumentos bem gerais de seus anseios 



     

 

217 
 
 
com relação a esse profissional que atua junto a elas ou que pelo menos 

deveria atuar. 

Com exceção da professora Taís (1º ano, escola A), a qual não se 

posicionou em relação a esse aspecto, todas as mestras afirmaram ser 

primordial o coordenador ajudar o professor e/ou alunos, a fim de que 

houvesse o sucesso escolar do aprendiz. Portanto, o coordenador era visto, na 

ótica das professoras, como aquele profissional que deveria ser atuante no 

processo de ensino-aprendizagem. Uma das professoras (Nélia, 2º ano, escola 

C) chegou a afirmar que o coordenador “não era para ficar sempre em seu birô, 

não era pra ser um burocrata”, mas, sim, “circular, procurando apreender um 

pouco do que se passava nas salas de aula” e tentando ajudar o professorado 

com as questões didáticas que fossem surgindo.  

Concordando com essa opinião, a professora Luíza afirmou: 

“A função do coordenador, pelo que eu entendo, o coordenador tem 

que tá assim, apoiando o professor e... pelo que eu entendo, né? 

Mas assim, eu não sei nem se é isso corretamente, de dar apoio 

assim... quando o professor tem alguma dificuldade é como se fosse 

um itinerante de sala de aula, né? Uma pessoa que vai ficar é... 

olhando todas as salas, tando próximo ao professor, sabendo, 

conhecendo também o aluno como o professor, porque ele tá 

escutando do professor e, assim, ajudar o professor a tirar algumas 

dificuldades. Eu não... até agora, dos coordenadores que eu já tive 

na minha vida inteira, eu não encontrei nenhum que fizesse isso 
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comigo. É... assim, às vezes eu acho, assim, até incrível, porque eu 

gostaria de ter essa pessoa que eu pudesse falar da minha 

dificuldade, falar das minhas angústias, se o que eu precisasse falar, 

se eu pudesse assim falar da minha... das minhas angústias e ter 

alguém, assim, que escutasse, que me ajudasse, me desse apoio. 

Às vezes eu acho que o coordenador tem mais dúvidas do que eu” 

(...) (PROFESSORA LUÍZA, 2º Ano Ciclo I, Escola B).  

Notamos, a partir dos dados que obtivemos das mestras, um quadro de 

professoras que estavam buscando se aperfeiçoar na área. A maioria tinha 

graduação, algumas com pós-graduação (em nível de especialização). 

Entretanto, quando a professora ressaltou em seu depoimento: “às vezes eu 

acho que o coordenador tem mais dúvidas do que eu”, parecia expor o que 

seria um problema muito sério: a ausência de formação continuada para os 

coordenadores. Como um profissional como o coordenador poderia ajudar o 

professor se tinha as mesmas ou mais dúvidas que ele? No caso do 

coordenador dessa escola, podemos afirmar que atuou durante muito tempo 

com educação profissional. Era seu segundo ano na escola. Mas, foi inevitável 

constatarmos uma clima de insatisfação sobre sua atuação. Nos raros 

momentos de reunião, segundo as professoras, não se discutia as questões de 

sala de aula, os problemas enfrentados pelas professoras e que já foram 

expressos ao longo dessa sistematização 74.   

                                                
74 Em outra escola as professoras também não se mostraram satisfeitas com o trabalho da 
coordenadora. Segundo as mestras, o reforço realizado por ela não contribuía 
significativamente para o avanço dos alunos. 
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A professora Mariana (3º ano, escola C) relatou um pouco como deveria 

ser a atuação do coordenador, as atribuições do professor e desse profissional, 

bem como dos entraves que podiam estar dificultando um trabalho mais 

articulado entre ambos na instituição escolar: 

“O professor, eu acho que tá mais próximo, é... no caso dos alunos. 

“Os alunos participam mais ativamente com eles. O coordenador, a 

gente não tem... a gente se envolve muito com o professor também, 

né?75 O coordenador fica entre o professor e o aluno, entre o 

professor e o aluno, e assim, tá mais ligado à aprendizagem. No 

caso do professor, a sala é nossa... porque o coordenador fica mais 

de fora, dando só... tentando articular com o professor tudo aquilo, 

mas não garante que o professor vai realmente agir daquela forma. 

E o professor não, o professor tá ali no dia-a-dia, trabalhando com 

seus alunos, da forma realmente que se quer, que quer, e... é isso 

(...”) (PROFESSORA MARIANA, 3º Ano Ciclo I, Escola C). 

Apesar das opiniões meio “confusas”, na concepção das professoras 

entrevistadas, havia diferenças entre ser professor e ser coordenador. Sete 

mestras afirmaram existir diferenças entre as atribuições daqueles 

profissionais. Apenas Mirele e Neves (3º ano, escola B, 1º ano, escola C 

respectivamente) não afirmaram haver diferença entre ser professor e 

                                                

 
75 Mencionou isso porque atua como coordenadora de 5ª a 8ª série na Rede Municipal de 
Olinda. 



     

 

220 
 
 
coordenador, pelo contrário, o trabalho deveria ser integrado e a atuação 

conjunta, num só propósito76. 

As professoras abaixo deixaram claro que o coordenador tinha seu papel 

na mudança da prática de sala de aula, embora esta se desse, essencialmente, 

pelo trabalho do professor. Portanto, a atuação conjunta seria uma alternativa 

importante para a resolução das dificuldades no âmbito didático-pedagógico. 

“Acho que... quem tá fora tem mais oportunidade de facilitar de 

quem é... de atender, né? É... por exemplo, lá no Estado, eles 

tinham um negócio muito... o conselho de classe era tanta coisa pra 

o professor copiar, tanta coisa, tanta, e reclamavam muito. Então a 

gente bolou uma ficha, né? Uma fichazinha pequena que atendesse, 

pra ele, pra facilitar a vida do professor. Então, muitas coisas podem 

ser feitas de outra forma e a escola, assim, quem tá na equipe 

gestora pode facilitar o trabalho do professor, né? Se numa reunião 

tão re... fazem queixa sobre aquilo, então vamos retomar, vamos ver 

o que a gente pode fazer pra facilitar, que seja feito, mas não da 

forma que tá sendo, de outra, né?”  (PROFESSORA LEILA, 3º ano 

Ciclo I, Escola A). 

A professora Eliane continuou relatando sua opinião acerca desse 

trabalho em conjunto: 

                                                
 
76 Pareceu existir uma visível confusão entre “trabalho articulado” e “especificidade de atuação 
de cada profissional”. 
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“Procurar identificar quais são as dificuldades do professor. O 

professor mesmo, porque quem vai melhorar a educação em sala de 

aula, no ensino é o professor! O coordenador tem que auxiliar o 

professor, né? Nas dificuldades, nas necessidades dele, né? Leila, 

pra que a educação melhore, porque senão...” (PROFESSORA 

ELIANE, 2º Ano Ciclo I, Escola A) 

Em relação à atuação desse profissional, as professoras Taís (1º ano, 

escola A), todas da escola B, Nélia e Mariana, (2º e 3º anos, escola C), 

destacaram a importância do coordenador observar e/ou reger a sala de aula, 

atuar mais concretamente em conjunto com o professor. Para a professora 

Taís, esse contato com a sala de aula teria que ocorrer no nível da observação, 

já que nem um professor do mesmo ano-ciclo teria condições de reger a sala 

com segurança, uma vez que o trabalho era diferenciado. Acreditava, 

entretanto, que, se esse coordenador observasse a sala de aula, se atuasse 

junto ao professor, teriam mais alternativas didáticas, a fim de minimizar os 

“problemas” na sala de aula. 

“Eu acho que toda coordenadora, ela devia ter um momento na sala. 

Porque ao longo do tempo, ela só como coordenadora, ela perde. Eu 

passei cinco anos afastada de sala, voltei assim... perdida. E uma 

coordenadora que já tá há dez (anos) como coordenadora, ela tá 

mais perdida do que eu estava. Ela tinha que ter um momento na 

sala, entendeu? Não substituindo o professor que faltou, porque 

substituir, nem eu que estou em sala de aula todo dia, pra eu 
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substituir outra sala que é mesma série minha, dá trabalho. Porque 

cada professor tem seu jeito, cada professor trabalha do seu jeito. É, 

professor tem seu jeito, cada professor trabalha do seu jeito. É ruim 

eu substituir uma colega da mesma turma, da mesma sala, avalie 

uma coordenadora! A coordenadora devia ter um momento em sala 

de aula” (PROFESSORA TAÍS, 1º Ano Ciclo I, Escola A).  

Encontramos um caso bem peculiar de uma professora do 2º ano (Nélia, 

escola C) que destacou que o coordenador devia fazer com que a família fosse 

levada até à escola, afinal, esta também “precisava ser alfabetizada, ser 

letrada”. É interessante essa ênfase na família, já que revela uma preocupação 

em situar os pais no contexto de mudanças conceituais e operacionais por que 

tem passado a instituição escolar no concernente à alfabetização e às formas 

de avaliação a que seus filhos tem sido submetidos. 

“Resgatando o apoio da família, não é isso? Trazendo a família pra 

dentro da escola. Até pra orientar também, porque a família precisa 

também ser alfabetizada. Porque não digo nem mais alfabetizada, 

porque hoje em dia existe uma palavra, letramento, não é? Tem que 

tornar o... a família letrada. É ele chegar... é ele conhecer a função 

da alfabetização e ele resgatar essa função pra dentro da casa dele, 

não é? Porque se ele não fizer isso, o filho dele vai se perder, ele vai 

demorar muito mais tempo pra chegar lá, então precisa disso 

também. Fazer, fazer esse trabalho que nós professores não temos 

condição, porque vai interromper o nosso trabalho na sala de aula. 

Porque a diferença do coordenador e do professor é que ele visita a 
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sala de aula pra fazer um trabalho, pra assessorar o professor, e o 

professor está todos os dias ali com aquela mesma turma” 

(PROFESSORA NÉLIA, 2º Ano Ciclo I, Escola C). 

Na opinião de Mirele (3º ano, escola B), Neves e Nélia (1º e 2º anos, 

escola C), o coordenador tinha que propor atividades, conseguir materiais, 

pesquisar, com a finalidade de “auxiliar” o trabalho do mestre. Havia uma 

carência muito grande em termos de materiais, segundo Mirele, e isso 

dificultava demais o trabalho do professor. Desse modo, uma das atribuições 

do coordenador seria auxiliar o professor na busca desses materiais. 

Pudemos apreender, de um modo geral, a carência denunciada pelas 

professoras, de uma atuação mais conjunta do coordenador com o corpo 

docente, de modo a, juntos, tentar compartilhar idéias e buscar alternativas que 

melhorassem a prática de ensino e de avaliação de língua na escola. 

Passaremos, a partir de agora, a explicitar algumas evidências 

presentes nos registros das mestras, com o intuito de apreender o que passou 

a ser contemplado, o que passou a influenciar esse registro e suas relações 

com as práticas avaliativas, a reorientação do ensino, etc.  

 

3.2 – O Registro no Diário de Classe: algumas evidências 

Nessa seção trataremos de alguns aspectos presentes na proposta 

curricular da rede municipal de Recife,77 explicitando alguns de seus 

                                                
77 (Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino do Recife: ‘Construindo Competências’, 
Recife, 2002). 
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pressupostos teóricos, bem como as competências a serem desenvolvidas no 

âmbito didático-pedagógico. Em seguida, evidenciaremos como o diário de 

classe estava organizado e como as mestras o utilizavam, o que elas 

priorizavam em seus registros.    

 

3.2.1 – Propo sta curr icular: aspectos que passaram a ser priorizados nas 
práticas de ensino e de avaliação a partir da implantação da 
propo sta dos c iclos em 2001 na PCR 

Apreendemos que na introdução da proposta curricular aqui focalizada 

havia uma ênfase às transformações tecnológicas e, portanto, aos desafios 

impostos aos sujeitos na sociedade. Daí a preocupação da PCR em promover 

um espaço de formação para que os sujeitos estivessem cada vez mais 

preparados frente a esses desafios. 

A proposta buscava respaldo nos princípios éticos lá expressos: 

solidariedade, liberdade, participação e justiça social. É nesse âmbito que 

residiria, conforme o documento, a mudança do processo ensino-

aprendizagem. O foco não recaía no professor e no ensino, senão na relação 

professor-aluno e em como ocorre o processo de aprendizagem.  

Ancorando-se nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica 

(BRASIL, 2001), direcionadas ao ensino médio, a PCR ampliava para a 

educação infantil e para o ensino fundamental as áreas lá explicitadas. Nos 

deteremos na primeira área abordada: Linguagens, códigos e suas tecnologias. 
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Nesse âmbito de ensinar de forma “contextualizada”, “interdisciplinar”, 

notamos que se abria um espaço para as competências, em detrimento dos 

conteúdos. Esses últimos assumiriam um “caráter fragmentário”, de acordo 

com o documento. Inferimos que a lógica que regia a proposta era a de que 

trabalhar com as competências seria inovador; com os conteúdos, ao contrário, 

tradicional78. 

A área Linguagens, códigos e suas tecnologias tinha o objetivo de 

“possibilitar ao aluno o uso das diferentes linguagens, articulando-as nas mais 

diversas situações e contextos sociais com interlocutores, enquanto leitor e/ou 

produtor”. 

Havia uma explicitação de quatro competências gerais que faziam 

referência aos diversos usos da linguagem. A opção pela língua como objeto 

de reflexão era uma prioridade. Como tal, o texto devia ser um instrumento de 

interação. As competências estavam divididas em: linguagem oral, leitura e 

compreensão de textos e escrita (cf. anexo II). Entretanto, não havia uma 

delimitação de competências e conteúdos por ano-ciclo. Vejamos, agora,  

algumas evidências encontradas nos diários de classe das mestras.  

 

3.2.2 – Os registros que as professoras faziam no d iário de classe 

No diário de classe do ano de 2003 (cf. anexo III) encontramos 

inicialmente a ficha individual de cada aluno, em que constava o controle da 

                                                
78 Esse pressuposto já tinha sido apropriado pelas mestras. 
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freqüência diária e o parecer final. Nesse parecer o professor tinha que 

registrar o desenvolvimento do aprendiz, tendo como referência as 

competências e conteúdos trabalhados. Ainda constavam, de cada ficha 

individual,  as orientações para o ano seguinte.  

No verso da mesma ficha, as professoras teriam que explicitar as 

competências desenvolvidas por área e a avaliação da construção do 

conhecimento, seguidos das orientações após Conselho de Ciclo. Essa 

orientação ocorria em três momentos, ao longo do ano letivo.  

Sobre o Conselho de Ciclo, as professoras destacaram que deveria ser 

um momento em que se pudesse discutir os problemas vivenciados em sala e 

coletivamente se buscar saídas para essas questões. Porém, as professoras 

pesquisadas não revelaram uma satisfação quanto à condução desses 

conselhos, já que não estavam priorizando os temas de sala de aula.   

Após as fichas individuais, o professor teria que registrar o conteúdo, a 

situação didática e a dinâmica da turma, rubricando ao lado e datando. Em 

seguida, deveria situar um pouco como iniciou com sua turma e como a mesma 

terminou o ano letivo (perfil da turma). Questões de comportamento e 

desenvolvimento das competências deveriam ser explicitadas nesse espaço. 

Por fim, o professor tinha que fazer o planejamento anual por área (Linguagem, 

Códigos e suas Tecnologias) e por componente curricular. Após a explicitação 

das competências por componente curricular, o professor elencaria os 

conteúdos, procedimentos e a avaliação realizados.  
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Passaremos, agora a descrever um pouco do que cada professora 

priorizava em seus registros. 

 

O diário da professora Taís (1º ano, Escola A) 

Percebemos que houve uma tendência a enfatizar determinados 

aspectos na ficha do aluno e, na orientação após o Conselho de Ciclo, colocar 

dificuldades que permaneciam, mas que não coincidiam com a competência 

sistematizada. Por exemplo: na competência comunicar-se e ouvir o grupo 

expressando suas idéias de forma clara, a professora colocava na orientação 

após o Conselho: não lê nenhum padrão silábico, não escreve seu próprio 

nome, apenas lê. Na nossa interpretação, parecia haver um descompasso 

entre o que havia sido registrado e o que, de fato, estava sendo considerado 

nas aulas e nos registros após o conselho. O que, na realidade, o aluno não 

teria construído dentro da competência eleita como prioridade, naquele 

bimestre? Quando não, a mestra registrava argumentos muito amplos que não 

nos possibilitaram fazer uma inferência mais clara sobre o que estava 

avaliando. Por exemplo, quando registrou que o aluno “não tinha avançado em 

nada”. A competência em questão era (interpretar os textos lidos - idéias 

centrais - produzir textos de diversos tipos, reconhecendo o alfabeto).  

A própria redação da competência parecia problemática: parecia vincular 

o reconhecimento de letras do alfabeto à capacidade de produzir textos. Na 

proposta curricular, essa competência estava redigida dessa forma, porém, no 

final constava a expressão reconhecendo as características do sistema 
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alfabético. A professora colocou “reconhecendo o alfabeto”. Sabemos que 

dominar o sistema de notação alfabética ultrapassa o domínio do alfabeto. Em 

relação a produzir textos - dominar o alfabeto, também estamos diante de dois 

objetos de ensino de língua que têm suas especificidades, que os tornam 

singulares para o ensino e para a aprendizagem.  

A outra competência exposta era: confrontar opiniões e pontos de vista, 

realizar leituras de textos verbais e não-verbais, dominar as diferenças da 

leitura e escrita. Como orientação após o Conselho de Ciclo constava o 

seguinte: não houve avanço, talvez seja necessário um acompanhamento 

psicológico.   

No registro de outro aluno, houve uma explicitação das mesmas 

informações para as competências registradas anteriormente, porém, no 

parecer final havia: lê qualquer tipo de letra. O que tinha sido registrado nas 

três orientações após Conselho também não estava diretamente em 

consonância com as competências explicitadas. Ou seja, enquanto nas 

competências apareciam certos itens – comunicar-se e ouvir o grupo 

expressando suas idéias de forma clara; interpretar os textos lidos (idéias 

centrais) produzir textos de diversos gêneros (reconhecendo o alfabeto) e 

conceituar opiniões e pontos de vistas, realizar leitura de textos – nas três 

orientações após Conselho de Ciclo encontramos: conhece os padrões 

silábicos, lê e escreve os mesmos; lê frases e interpreta o que lê e, no fim: 

houve avanço total. Lê qualquer texto, lê jornal e revista.  
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No espaço destinado ao perfil da turma, a professora destacou que seus 

alunos eram questionadores, críticos, sabedores de seus direitos, porém 

respeitavam todos que compunham a escola. Tratava-se de uma turma 

composta por 24 alunos que, segundo a mestra, 90% já acompanhava há dois 

anos, além de que 50% já liam palavras sem dificuldades. Fez questão de frisar 

que realizava uma avaliação contínua.   

Havia um espaço no Diário de Classe para expor a competência por 

área. Notamos que a mestra copiou do documento da rede as competências 

que possivelmente achou pertinentes para a avaliação em sua turma. 

Costumava elaborar suas fichas de leitura com os tipos de letra, partia 

para as frases e concluía com textos de livros “antigos”.79 As competências do 

componente curricular: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias também 

foram copiadas da proposta curricular, o que parece confirmar a nossa 

hipótese de que, de fato, havia um descompasso entre o registrado e o 

vivido/priorizado em sala de aula. 

 

O diário da professora Andréa (1º ano, Escola B) 

No caso da professora Andréa, parecia haver uma descrição gradativa 

dos avanços do aprendiz. Houve um caso, por exemplo, em que o aluno 

apenas se expressava oralmente, depois conseguia ter uma boa consciência 

                                                
79 Não tivemos acesso aos livros. A professora afirmou que recorria a qualquer texto que 
achasse interessante, de diversos livros que tinha. Podemos afirmar que não eram textos 
cartilhados. Encontramos nas fichas de leitura dos alunos poemas, contos populares. 
Geralmente os alunos mais avançados chegavam a lê-los. 
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fonológica, principalmente dos segmentos vocálicos.80 O mesmo aluno 

terminou o ano lendo palavras simples. Na explicitação das competências, a 

mestra também respaldou seu registro no que estava sistematizado na 

proposta da rede. Ela colocou no parecer final: expressa suas idéias 

oralmente... Na última orientação, após o Conselho de Ciclo, a mestra 

registrou: propor atividades de produção escrita. Por isso é que nos 

perguntamos: que produção escrita seria essa? No caso de outro aluno, ela 

registrou na última orientação do conselho de ciclo: privilegiar a linguagem oral 

e o sistema alfabético. 

Para outro aluno, aparecia como orientação se apropriar da linguagem e 

completar o processo de construção de leitura. Havia, para a mestra, alguma 

diferença entre se apropriar do sistema alfabético e se apropriar “da escrita”? O 

curioso é que a professora (Andréa) registrou apropriar-se da escrita e, na 

última orientação para o conselho de ciclo, reconhece os segmentos vocálicos 

e algumas letras (consoantes). 

No parecer final, a professora fez uma síntese das competências, 

partindo da expressão oral à escrita (de letras, sílabas, palavras, frases). Agora 

esse domínio da escrita poderia variar da identificação de letras a algum 

domínio da linguagem escrita, realmente. 

No perfil da turma ela mencionou ter feito uma sondagem em que 

diagnosticou os níveis em que os alunos se encontravam: (garatujas, pré-

silábicos e silábicos). Procurava fazer esse diagnóstico a cada três meses e, a 
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partir daí, criar as situações didáticas que atendessem ao nível de cada um. A 

mestra frisou, durante a entrevista, que não era sempre que dava para fazer 

esse trabalho detalhado. 

De um modo geral, a professora transpôs da proposta oficial as 

competências por área e por componente curricular, bem como os 

procedimentos. Não registrou nada no espaço da avaliação. 

 

Diário da Professora Neves (1º ano, Escola C) 

A docente se referia aos alunos de forma ampla, geralmente 

mencionava: se a letra era bonita (ou feia), se o caderno estava organizado, se 

era interessado. Quando se remetia às competências e/ou conteúdos, falava 

em escrita e em leitura, sem especificar a que escrita e a que leitura estava se 

referindo. 

Questões como essa parecem ter sido melhor esclarecidas na 

entrevista, já que, para a professora, o aluno teria que, em língua portuguesa, 

sair no final do 1o ano dominando o sistema de notação alfabética, isto é, 

concluir o primeiro ano com uma hipótese alfabética de escrita.  

No item retrate sua turma, Neves frisou que, ao iniciar o ano letivo, 

percebeu que os alunos eram muito desinteressados. Brincavam muito, não 

tiravam do quadro, não sabiam as vogais (alguns), não conheciam todas as 

                                                                                                                                          
80 As professoras, de um modo geral, não deixavam claro como era esse trabalho com Análise 
Fonológica. A professora Andréa mencionou trabalhar com palavras e explorar sempre os sons 
das sílabas iniciais, finais. Utilizava também com esse fim os nomes dos alunos.   
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letras, não distinguiam letras maiúsculas de minúsculas, trocavam letras por 

números, não escreviam os nomes. Daí que o que despertou maior interesse e 

participação da maioria, segundo a professora, foram os trabalhos em grupo, 

colagem, pintura, desenho livre, ouvir histórias e brincar. 

No planejamento anual houve uma cópia das competências por área e 

por componente curricular presentes na proposta oficial. Ocorreu o mesmo com 

a explicitação dos “conteúdos”: clareza, coesão, coerência, fluência, 

expressividade, decodificação do sistema alfabético. Os Procedimentos foram: 

leitura de textos, atividades escritas com figuras, reprodução escrita do texto a 

partir de um roteiro. No espaço da avaliação registrou: avaliei o desempenho 

do aluno nos seguintes aspectos: observação, participação, interesse, trabalho 

individual e coletivo e atividades escritas. 

 

Diário da professora Eliane (2º ano, Escola A) 

A professora registrava argumentos gerais como: está evoluindo na 

leitura e na escrita, participa bem das atividades, lê e escreve com 

desenvoltura. Nas entrevistas, notamos que essa “escrita” estava sendo 

concebida também por ela de forma muito ampla, sem uma delimitação clara. A 

mestra explicitou interpretação de textos nas competências; mas dentre outras, 

mencionou também alfabeto. Ou seja, apesar de manter as competências do 

documento, centradas  sobretudo na oralidade, na leitura e na escrita, colocava 

nas orientações após conselho de ciclo: não identifica o alfabeto, lê sílabas, 
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etc; restringindo as competências elencadas com base no documento ao 

trabalho com unidades menores (letras, padrões silábicos, frases). 

As mestras pareciam, assim, não notar que estavam tratando de objetos 

diferentes: a notação escrita e o aprendizado com os gêneros textuais. Por 

outro lado, não sabemos se a dificuldade só se deu nesse âmbito, uma vez que 

essa professora (Eliane, 2º ano, escola A), colocou no final: lê e escreve, 

produz textos com dificuldades. Nesse caso, a escrita aparecia vinculada à 

produção textual. Soubemos, por meio das entrevistas, que a professora sentia 

dificuldade em trabalhar com produção de texto na turma. Segundo ela, havia 

alunos que realmente “precisavam conhecer letras, formar palavras, frases, 

para só então produzir textos, já que tinham muitas dificuldades”. 

Por trabalharem sempre juntas, notamos uma consonância entre os 

registros das professoras Eliane e Leila (2º e 3º anos, escola A). Inclusive os 

registros de avaliação e os procedimentos estavam iguais. 

Não apreendemos uma clareza maior quanto à avaliação adotada 

nessas turmas. Como o registro seria uma forma de explicitar as competências 

construídas e não-construídas, pretendíamos, através deste, ter acesso às 

formas de avaliação. No entanto, as apreciações eram vagas. No item 

avaliação, por exemplo, registrou: avaliação contínua através da observação 

das atividades escritas e orais e da participação, motivação e interesse dos 

alunos nas atividades propostas (professora Eliane). 

Registrou no parecer final, tal como Leila, como o aluno terminou o ano 

letivo, incluindo desde comportamento até as competências de uma forma 
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ampla como: aquisição da leitura e da escrita. Nas competências colocou as 

mesmas que Leila, diferindo um pouco nas orientações após conselho de ciclo: 

ex.: não reconhece as letras do alfabeto. Ficou claro que a professora partia 

das letras, sílabas, frases, textos. Mas que, em outras ocasiões, partia do texto 

para trabalhar frases, palavras, sílabas, letras.81 

No item retrate sua turma, ela enfatizou que alguns alunos seriam 

reprovados por falta (4) e dos alunos que tinham sido aprovados, apenas um 

não tinha conseguido desenvolver uma hipótese de escrita alfabética. Mesmo 

assim, era um aluno que tinha freqüentado apenas 65 dias de aula e que tinha 

potencial para se desenvolver no ano seguinte. A maioria dos alunos, segundo 

a mestra, já estava evoluindo no processo de produção de texto, outros 

estavam a caminho. No planejamento anual na disciplina de português, a 

professora também transpôs o que estava escrito na proposta curricular da 

rede.82 

 

Diário da professora Luíza (2º Ano, Escola B) 

Embora também tenha registrado como parecer final informações 

amplas como: expressa suas idéias...,na hora de elencar as competências, 

                                                
81 Recordamos que, segundo a opinião das colegas, este último procedimento não a fazia uma 
professora “tradicional”, ao contrário do primeiro. Mesmo assim, quando necessário, a 
professora afirmava trabalhar com o primeiro procedimento, já que tinha alunos que só 
aprendiam de forma “tradicional”. 
82 É preciso expor que as professoras não copiaram todas as competências, até por conta do 
espaço disponível no Diário de Classe. Selecionaram algumas e as tomaram como prioridade 
no registro, mas talvez não na hora de avaliar, já que, tal como explicitamos, as apreciações, 
em geral, estiveram centradas em torno de outros conteúdos. 
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formulava um julgamento do que o aluno tinha construído e o que não tinha. 

Exemplo: reconhece as letras, mas tem dificuldade em juntar os padrões.  

Na Orientação após conselho de ciclo anotou informações/sugestões  

mais detalhadas para cada aluno e que não incluíam apenas o domínio 

alcançado na área de língua. Registrou, por exemplo, precisa melhorar a letra e 

agilizar mais em tirar do quadro, trabalhar com leitura coletiva e o senso de 

responsabilidade com o seu material. Também observamos, nesse caso, um 

descompasso entre a competência elencada e a orientação após o ciclo. A 

mestra não explicitou a avaliação adotada.     

Luíza também costumava desenvolver atividades em que pudesse situar 

seus alunos quanto às fases de apropriação da escrita. No espaço retrate sua 

turma, a professora fez um balanço de quem estava lendo fluentemente e com 

dificuldades. Mencionou, ainda, que o curso “Desafios de alfabetização” 83 tinha 

lhe ajudado muito a lidar com o processo de alfabetização em sua sala.  

No perfil, ao avaliar sua turma, referiu-se a ela como 1a. série e 

explicitou que seu relacionamento com a turma a princípio tinha sido 

conflituoso, no entanto, com o tempo, foi melhorando. Segundo a professora, a 

turma era bem preguiçosa na hora de “tirar do quadro as tarefas e 

pontamentos”. Existiam ainda muitos conflitos entre os alunos. Mas era preciso 

reconhecer que eram muito participativos. Gostavam do espaço da biblioteca, 

de pintar, enfim, gostavam muito das atividades lúdicas e recreativas. Fez 

                                                
83 Na ocasião da pesquisa, alguns profissionais da rede estavam participando desse curso de 
formação continuada (40 horas) promovido pela rede municipal. Os professores interessados 
aderiram ao mesmo voluntariamente, já que deveriam inscrever-se em turmas fora do seu 
horário de trabalho. 
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ainda um perfil de como seus alunos terminaram o ano: na leitura 9 alunos 

saíram lendo fluentemente, 15 lendo bem, 3 lendo com dificuldades e 2 não 

conseguiram. Destacou, ainda, que todos estavam produzindo seus próprios 

textos, indo do nível silábico/silábico qualitativo até o nível alfabético/alfabético 

ortográfico. 

Também houve uma cópia das competências por área e por 

componente curricular. Da mesma forma ocorreu com os “conteúdos”.  

Para o item avaliação, registrou que era continuada e (ocorria) durante 

todos os momentos vivenciados em sala de aula e fora dela. Processual e 

cumulativa priorizando aspectos qualitativos. Mobilizadora dos processos que 

possibilitem os avanços na construção dos conhecimentos. 

 

Diário da professora Nélia (2º Ano, Escola C) 

Lembremos que essa professora respaldava seu trabalho no MAD 

(Método de Alfabetização Damaris). Na hora de registrar, também priorizou 

aspectos presentes na proposta curricular da rede nos eixos da oralidade, 

leitura e escrita, variando pouco o que detalhava de aluno para aluno. Houve, 

no caso dessa professora, uma repetição das competências por área no 

parecer final. Na explicitação das competências, a mestra priorizou a oralidade 

(se o aluno era tímido ou não), a leitura de códigos alfabéticos, se escrevia 

palavras variando a quantidade e a posição das letras para obter escritas 

diferentes (escrita pré-silábica) ou atribuindo para cada sílaba uma letra (escrita 

silábica), se escrevia faltando sílabas (silábico-alfabética). Lê palavras com 
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pequenas dificuldades. Em seguida, compreende o que lê. Em outros casos, 

ela colocava no parecer final uma síntese no que tinha esboçado sobre as 

competências. Um exemplo foi que no parecer final a professora enfatizou que 

o aluno produzia pequenos textos, em outros casos, que tinha terminado o ano 

numa hipótese silábica. 

Em algumas situações, apreendemos uma descrição gradativa do 

avanço do aluno na explicitação das competências. Primeiro a professora 

destacou a leitura silabada que, de acordo com ela, perdia a compreensão 

textual, a compreensão da palavra. Em seguida, enfatizou que o aluno já 

produzia pequenos textos. Daí que, no parecer final, fazia uma síntese, de 

modo a colocar em relevo o que mais recentemente o aluno apresentou. 

Conforme a mestra, alguns alunos terminaram o ano na hipótese silábica de 

escrita. Não sabemos explicitar com exatidão a compreensão da professora 

acerca das fases de hipótese de escrita pelas quais a criança passa. 

Afirmamos isto porque houve um caso em que destacou o seguinte: como o 

aluno trocava letras na hora de produzir uma palavra, encontrava-se numa 

hipótese silábico-alfabética. O que ocorria parecia ser mais um obstáculo no 

domínio da norma ortográfica que do sistema alfabético.  

No espaço retrate sua turma, a professora também situou os alunos 

quanto ao nível em que se encontravam: um grupo pequeno soletrando sílabas 

sem dificuldades, enquanto outro grupo maior, soletrando sem compreensão 

da leitura e um grupo menor onde eles só reconheciam as vogais. No 

planejamento ela também respaldou-se na proposta curricular da rede. Não 
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registrou os procedimentos nem usou o espaço que cabia à avaliação. Houve 

novamente uma cópia das competências por área e por componente curricular. 

 

Diário da professora Leila (3º Ano, Escola A) 

Para essa professora, o parecer final era destinado a considerações 

bem amplas como: desenvolveu todas as competências, mas também 

registrava algumas ressalvas para o ano seguinte como: treinar ortografia 

(precisa ter mais atenção na escrita). Apesar de, no texto oficial desse parecer 

final constar “desenvolvimento do aluno tendo como referência as 

competências instituídas e conteúdos trabalhados”, a mestra continuava 

registrando considerações de outra ordem: o aluno não se concentra nas aulas, 

não se interessa pelas atividades propostas pela professora, só copia alguma 

coisa (tarefa incompleta). Apresenta distúrbio de comportamento, não interage 

com a turma.  

Nas orientações após o Conselho de Ciclo, a professora frisou um caso 

de distúrbio de comportamento e registrou que, em função desse distúrbio, o 

aluno se dispersava e não conseguia acompanhar o ritmo da turma, bem como 

os conteúdos trabalhados.  

No parecer final, ela explicitou o que o aluno havia construído e o que 

“estava faltando construir” (pendências para o ano seguinte). Produzir textos 

com coerência e coesão estava no parecer final de alguns alunos desse ano-

ciclo dessa turma. Tal registro parecia não ajudar muito em identificar-se o 

nível alcançado pelo aprendiz.  
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No espaço destinado às competências, ela elencou algumas presentes 

na proposta da rede, mais exatamente três competências: comunicar-se e ouvir 

o grupo expressando suas idéias; interpretar os textos lidos (idéias centrais), 

produzir textos de diversos tipos (reconhecendo o alfabeto) e confrontar 

opiniões e pontos de vistas, realizar leituras de texto verbais e não-verbais, 

compreender e dominar os diferentes usos da leitura e da escrita.  

No espaço destinado às orientações após conselho de ciclo, registrou 

apreciações gerais sobre comportamento, dizia se o aluno acompanhava ou 

não as atividades e, ao final, o que conseguia fazer (por exemplo, lê, 

compreende os textos lidos e produz textos com coerência e coesão. 

Apresenta erros de ortografia por não ter atenção na escrita). As orientações 

para o ano seguinte também continham apreciações muito gerais: reforçar 

leitura e interpretação de texto, produzir pequenos textos, continuar o processo 

de alfabetização, etc. 

No item retrate sua turma a professora destacou que tinha 30 alunos, 

que vinha acompanhando desde o ano anterior e a maioria já estava 

alfabetizada, já que escreviam palavras, frases e pequenos textos. Naquele 

ano, estava dando continuidade ao processo de alfabetização, enfatizando 

sílabas travadas, ortografia e diversos tipos de texto. (Os alunos) Gostavam 

muito de realizar trabalhos artísticos, pesquisa. A docente frisou ainda que 

sempre retomava os conteúdos que não tinham sido compreendidos pelos 

alunos. Costumava também organizar o roteiro da aula e pôr no quadro. 
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Da mesma forma que as outras mestras, a professora copiou da 

proposta da rede todas as competências por área e por componente curricular 

(pelo menos no tocante à língua portuguesa), bem como os procedimentos. Na 

avaliação destacou: avaliação contínua, através da observação das atividades 

escritas e orais e da participação, motivação e interesse dos alunos nas 

atividades propostas.  

 

Diário da Professora Mirele (3º Ano, Escola B) 

Houve, no parecer final dessa mestra, uma maior explicitação das 

competências, em registros como expressa suas idéias oralmente; interpreta e 

compreende textos lidos e elabora diversos gêneros com coerência e coesão;. 

O curioso foi que na orientação para o ano seguinte a professora registrou: 

trabalhar conteúdos inerentes ao 1º ano do 2º ciclo (3ª série), partindo de 

experiências de vida pelo aluno com o objetivo de avançar na aquisição de 

novas competências. Pareceu-nos curioso que, embora a proposta não 

realizasse uma descrição das competências a serem desenvolvidas por ano-

ciclo, a mestra fizesse referências aos “conteúdos do 1º ano do ciclo 2º ciclo”. 

Em se tratando das competências por área e orientações após o 

Conselho de Ciclo, a docente não registrou nada. No espaço destinado à 

explicitação das competências, a professora expôs um parecer breve e final do 

que o aluno tinha conseguido. Por exemplo: através de observações contínuas, 

percebe-se que o aluno é capaz de comunicar-se por escrito (foi o caso de 

todos os alunos).  
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A professora, juntamente com outras mestras da escola, elaboraram 

uma “ficha de avaliação” ancorada na proposta curricular da rede. No ano em 

que a pesquisa foi realizada, apenas a professora Mirele (das três 

pesquisadas), anexou aquela ficha ao Diário de Classe. Organizou a ficha 

seguindo os eixos “oral”, “leitura” e “escrita” (cf. anexo IV). 

O preenchimento do registro oficial nessa turma ficou igual para todos os 

alunos. O que variou foi o controle dessas competências na ficha avaliativa. A 

professora marcava um X apenas nas competências construídas.  

No item retrate sua turma, ela destacou que seus alunos estavam 

inseridos numa comunidade de baixa renda e, por esse motivo tinham um 

rendimento insatisfatório bem como uma evidente indisciplina. Segundo a 

mestra, 9 alunos estavam com muitas dificuldades, 7 liam “vacilando”, os 

demais estavam lendo “corretamente e com compreensão”. 

Também teve a proposta oficial como principal referência no 

planejamento, copiando as competências por área e por componente curricular, 

bem como os conteúdos e procedimentos. A avaliação se daria por meio da 

comparação da produção de textos dos alunos em diversos momentos; 

observação da leitura oral e da fala.  

 

Diário da professora Mariana (3º Ano, Escola C) 

Mariana também elegeu algumas competências e as colocou no parecer 

final “compreende mensagem recebida, produz textos com coerência, forma 
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palavras, comunica-se satisfatoriamente com o grupo, identifica vários tipos de 

texto, lê fluentemente”. Em outros momentos, nesse mesmo espaço, a 

professora explicitava: escreve o próprio nome, identifica e escreve as vogais, 

dificuldade de aprendizagem (não produz textos, não identifica, não lê 

fluentemente). Nesse campo específico, também se remeteu ao número de 

faltas, justificando a dificuldade do aluno. Elencava, ainda, questões relativas 

ao comportamento.  

No espaço destinado às competências, ela destacava como era o 

comportamento do aprendiz (se era agressivo, indisciplinado, distraído, 

esforçado, etc ). Nas orientações após Conselho de Ciclo, registrava o que o 

aluno havia construído e o que não tinha construído (geralmente indicações 

como reforço, melhorar na ortografia, na escrita, na elaboração de texto, na 

leitura, a família deve acompanhar para que o aprendiz melhore no processo 

de aprendizagem, acompanhamento psicológico, etc). Também não havia uma 

relação direta das competências presentes no parecer final com as apreciações 

que fazia no espaço destinado à descrição das competências. Como 

destacamos, as orientações após Conselho de Ciclo eram bem amplas: reforço 

em todas as áreas do conhecimento, reforço na leitura. 

No item retrate sua turma a professora ressaltou que a turma era 

bastante heterogênea (quanto ao conhecimento que possuíam, o 

comportamento, a disciplina, a aprendizagem), mas que procurava respeitar 

essas diferenças e aproveitá-las no aprendizado em sala de aula. Segundo a 

mestra, os alunos pertenciam a comunidades carentes da redondeza. Afirmou, 

ainda, que tinha um bom relacionamento com eles e que os mesmos adoravam 
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quando ela dava aula de artes. Enfatizou que gostava muito de trabalhar em 

grupos, propiciando a interação entre eles.  

Quanto ao planejamento anual, a professora também transpôs o que 

aparecia na proposta da rede para o planejamento. Os procedimentos:  

registrados foram: conversa informal, dramatização, vídeo, leitura de textos, 

músicas, aulas-passeio. Já para a avaliação: diagnóstica, através da 

participação e desempenho do aluno nas atividades propostas.  

3.2.2.1 – Conteúdos priorizados nos registros 

Como já tínhamos constatado nas entrevistas, ao examinarmos os 

diários de classe também foi notória a não-diferenciação quanto aos conteúdos 

nos três anos do ciclo I das três escolas pesquisadas. Em geral, as professoras 

priorizaram o “trabalho com o alfabeto” e “análise fonológica” (Taís, 1º ano, 

escola A, Andréa, 1º ano, escola B). Entretanto, não ficou suficientemente claro 

como eram desenvolvidos tais atividades. A “Leitura”, “interpretação”, “cópia”, 

“produção de textos individual e coletiva”, também foram destacados no 

registro das mestras. 

É interessante que os “padrões silábicos”, “as vogais”, “consoantes”, 

“encontro vocálico”, “sílabas travadas”, também foram freqüentemente 

registrados. “Ordem alfabética, letras maiúsculas e minúsculas, número de 

sílabas, sinônimos e antônimos, masculino e feminino, ortografia (SS, NH, LH, 

CH, RR)”, foram outros exemplos de conteúdos que apreendemos nos três 

anos.  
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As professoras dos primeiros e segundos anos explicitaram como 

atividades “formação de palavras”, “elaboração de frases”, “ditado de palavras”, 

“separação silábica”, “ordem alfabética”. Os textos tinham quase sempre o 

objetivo de desencadear uma “interpretação oral”, de “selecionar palavras com 

o intuito de dividir em sílabas, letras”. Ou seja, seriam um ponto de partida para 

se realizar as atividades acima descritas. A professora Andréa utilizou a cópia 

do gênero “receita”, expondo aos alunos suas especificidades, bem como 

“produções de textos não-verbais”, diferentemente das professoras Nair e Taís 

(escolas A e B). Por outro lado, as mestras dos terceiros anos destacaram o 

trabalho com “pontuação, classes de palavras (substantivo, artigo, adjetivo, 

etc)”, principalmente a professora Mariana (3º ano, escola C). Registraram 

ainda, o “uso do dicionário”, “dígrafos”, “ordem alfabética”, “ortografia”, 

“acentuação”, “tonicidade”. Entre as professoras dos terceiros anos, o texto 

parecia ser utilizado como pretexto para o ensino de classes gramaticais. 

3.2.3 – Síntese das evidências ob tidas 

Acreditamos que, em função dessa ausência de orientação quanto ao 

registro, as professoras copiavam as competências por área (Linguagem  e por 

componente curricular (língua portuguesa). Entretanto, como anunciamos ao 

longo dessa análise, o processo de apropriação parecia não ser marcado por 

uma transposição literal do prescrito oficialmente. Notamos isso quando as 

mestras registravam uma competência e, nas orientações após conselho de 

ciclo, registravam ao seu modo, sem necessariamente manter relação com 
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competência elencada. Muitas vezes o parecer final não coincidia com o 

explicitado nas competências. Daí nos perguntamos: o que pesava mais na 

avaliação, as competências descritas com base no documento da PCR que, 

segundo as professoras, estavam vagas? Ou o que as mesmas elegiam, 

lidavam de maneira direta no cotidiano de sala de aula? 

Apreendemos, ainda, que na escola A, nos três anos do ciclo, o registro 

das competências era idêntico. Nesse caso, as diferenças entre os anos-ciclo 

desapareciam. Cremos que esse era um dos motivos que estava gerando 

dúvidas nas professoras quanto ao registro.  

Houve, também, uma “confusão entre conteúdo e competência”. Às 

vezes as mestras registravam conteúdos (pontuação) às vezes competências 

no lugar dos conteúdos, bem como conteúdos no lugar da situação didática.        

Realmente parecia que o registro ainda não estava sendo uma ferramenta a 

serviço da prática cotidiana das mestras84. 

Todos esses dados nos levam a inferir que essas professoras pareciam 

não ter tido uma orientação precisa do uso do registro, o que ocasionava essa 

oscilação em seus julgamentos. Acreditamos que esse procedimento contraria 

o que é o propósito da ação de registrar: um acompanhamento detalhado do 

que se passa no cotidiano da sala de aula em termos de ensino, de avaliação, 

de aprendizagem; tendo como referência, claro, as competências previstas. 

Fazer o registro apenas como cumprimento de uma exigência escolar, sem que 

                                                
84 Professora Eliane, por exemplo, considerava o formato do Diário de Classe muito exaustivo e 
não traduzia de fato os avanços do aprendiz.  
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o mesmo esteja ancorado nas especificidades do fazer docente em sala, não 

parecia conferir ao mesmo a relevância que deve ter no processo de ensino-

aprendizagem que o regime de ciclos preconizava, segundo a proposta oficial. 

Explicitaremos, agora, nossas considerações finais. 



 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como fora destacado ao longo de nosso trabalho, julgamos que a partir 

da implantação da proposta de ciclos na PCR, as práticas de ensino e de 

avaliação viriam a passar por um processo de mudança, visto que os 

pressupostos que então seriam priorizados não convergiam com a lógica do 

sistema seriado. Aspectos como o registro de desempenhos alcançados em 

substituição às notas, o caráter flexível do tempo para o educando construir os 

conhecimentos esperados e a promoção automática estariam desencadeando 

um novo formato e uma nova dinâmica no cotidiano das escolas públicas 

municipais de Recife.  

Tendo em vista esse quadro explicitado anteriormente, é que nos 

interessamos em compreender um pouco como estava sendo operacionalizado 

o ensino a partir dessas mudanças, tomando como eixo principal a avaliação 

do aprendizado do sistema de notação alfabética no ciclo I. 

Destacamos desde já, que não pretendemos fazer generalizações pela 

própria natureza da pesquisa. Tal como anunciado nos procedimentos 

metodológicos, realizamos três estudos de caso. Dessa forma, explicitaremos a 
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seguir, as principais evidências apreendidas através desse estudo, discutindo-

as à luz da literatura revisada, aí incluídos outros estudos que tratam do 

assunto. 

Como um caminho para a legitimação da proposta dos ciclos na PCR, foi 

elaborado um documento contendo os princípios norteadores, os pressupostos 

político-ideológicos, as competências a serem desenvolvidas com os alunos. 

Esse se constituiu, certamente, num documento-referência à prática dos 

professores em sala de aula. Constatamos isso claramente no registro 

realizado no diário de classe das mestras que participaram da pesquisa (três 

professoras de cada escola, dos três anos do ciclo I). 

Acreditamos que, em função do que estava exposto naquele documento, 

as professoras atribuíram à escrita um sentido muito amplo e pouco preciso. 

Ora referiam-se à escrita como produção de texto, ora como o processo de 

apropriação do sistema de notação alfabética, variando conforme a 

metodologia de cada mestra, bem como do ano-ciclo em que atuavam. 

Outro dado interessante foi o fato de encontrarmos quem mencionasse 

conceber a escrita como conseqüência da leitura. Ao mesmo tempo em que 

traçavam atividades, encaminhamentos para os aprendizes se apropriarem do 

SNA, interpretavam que a escrita viria “com o desenvolvimento da leitura”. 

Essa preocupação em estabelecer uma diferença temporal no ensino da leitura 

e escrita, segundo Ferreiro (1985), está intimamente ligada ao modo de 

conceber a escrita. Retomamos a distinção que a autora fez em relação à 

escrita como apropriação de um código de transcrição e a escrita como 
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apropriação de um sistema notacional. Se optamos pela primeira concepção, 

podemos dissociar o ensino da leitura e da escrita, enquanto aquisição de duas 

técnicas diferentes, embora complementares. Mas essa  

diferenciação carece totalmente de sentido quando sabemos 
que, para a criança, trata-se de compreender a estrutura do 
sistema de escrita, e que, para conseguir compreender o nosso 
sistema, realiza tanto atividades de interpretação como de 
produção (FERREIRO, 1985, p. 35-36).  

 

A explicitação dos conhecimentos a serem construídos em cada ano-

ciclo também se constituiu num caleidoscópio de opiniões pouco precisas e 

oscilantes. Pareceu-nos notória a transposição do que havia na proposta 

(competências) e, com isso, a indefinição das mesmas para cada ano do ciclo, 

já que o documento oficial não fazia menção aos conteúdos e/ou competências 

a serem enfatizados por ano-ciclo. Como apreendemos há pouco, a forma 

como o documento estava organizado refletiu nitidamente nas práticas de 

registro das mestras. Embora as professoras recorressem aos poucos itens 

elencados na proposta, não demonstravam muita clareza sobre os mesmos no 

registro e na avaliação das competências. 

Sobre esse assunto Leal (2003, p. 20) enfatiza que “é de fundamental 

importância a seleção consciente do que devemos ensinar”. A partir dessa 

posição, ressalta a autora, podemos organizar melhor o tempo escolar e as 

formas de avaliação que iremos adotar. Inserindo-se nesse contexto, 

evidentemente, a clareza dos critérios de avaliação para o professor e também 

para o aluno. De acordo com Boniol (2001, p. 78) “se os critérios fossem 

realmente explicitados, seriam explicitados para os alunos, os quais poderiam 
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então utilizá-los de maneira pertinente, sobretudo para auto-avaliar sua 

produção”. 

No que se refere especificamente à prática avaliativa, as professoras 

revelaram estar preocupadas com o acompanhamento processual do 

desempenho dos alunos. Notamos, no entanto, que essa adesão ao avaliar 

“continuamente”, “processualmente”, estava situada muito num plano 

ideológico, se constituía mais numa visão “utópica” de avaliação, visto que as 

formas de operacionalização da mesma pareciam não assumir uma concretude 

no cotidiano da sala de aula, nem nas formas de registro. Nesse sentido, Hadji 

(2001, p. 22) ressalta que a avaliação formativa não se constitui num modelo 

diretamente operatório, portanto, sempre terá uma dimensão utópica. 

Entretanto, entendemos que se faz urgente a preocupação daqueles que 

organizam o saber a ensinar com a avaliação da aprendizagem tendo em vista 

os objetos do saber. 

Apreendemos, ainda, que as mestras já explicitavam a relevância de 

entender o caminho que o aprendiz realizava para se apropriar dos 

conhecimentos sobre o SNA. Todavia, não deixaram de fazer parte do cenário 

avaliativo as “velhas classificações” e algumas com uma nova roupagem: 

“aluno fraco, forte, silábico, pré-silábico”, bem como as comparações entre os 

aprendizes no tocante à aprendizagem. 

Nesse processo de mudança da organização escolar para o regime 

ciclado, as mestras mostraram-se extremamente preocupadas com a 

promoção automática, sobretudo por conta do estado de “maturidade” do 
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educando que, na opinião delas, parecia não ser levado em consideração pela 

rede (CORRÊA & SANTOS, 1986). 

Ao mesmo tempo em que as professoras concordavam em assumir-se a 

heterogeneidade e a flexibilidade do tempo escolar (atendendo, com isso, às 

necessidades do alunado); não deixaram de enfatizar que existiam casos em 

que “realmente não se podia fazer muita coisa”. Portanto, sugeriram 

alternativas como criação de salas especiais, “reforço escolar” para que esses 

alunos denominados por elas “fora de contexto”, “atrasados”, pudessem 

retornar às suas salas de origem.  

Poli (1998 citado por MAINARDES, 2001, p. 36) reitera a necessidade 

de, num regime de ensino que assuma a diversidade, promover estudos de 

recuperação aos alunos que não conseguem acompanhar o ritmo da turma e 

mantêm-se sempre com um baixo rendimento. Sem essa condição, a 

promoção automática pode desencadear o aumento das estatísticas 

“positivas”, mas não necessariamente a melhoria do processo ensino-

aprendizagem (MAINARDES, 2001).  

Ainda sobre a prática avaliativa, destacamos que as professoras, por 

algumas razões, ainda recorriam às provas: os pais ou mesmo os alunos 

cobravam. Segundo elas, era possível conciliar a realização de provas com a 

avaliação contínua. Tal procedimento só ocorreu em um primeiro ano 

(professora Taís – “fichas de leitura”), certamente pelas expectativas inerentes 

a esse ano-ciclo. Evidencia-se, nesse caso, o que Albuquerque (2002) ressalta 

acerca do processo de apropriação: esse não se constituiria numa transposição 
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literal do que fora prescrito oficialmente, mas é caracterizado, sobretudo, por 

um processo de (re)construção, (re)significação do oficial.  

Algumas mestras fizeram a opção pela avaliação diagnóstica. Faziam 

atividades no início do ano letivo, a fim de situar-se em relação ao nível de 

desenvolvimento em que os alunos estavam. Quando havia tempo, faziam o 

acompanhamento individual. Essa tinha sido uma alternativa encontrada para 

atender à heterogeneidade na sala de aula. De acordo com Silva (2003, p. 17), 

a avaliação diagnóstica ou prognóstica é essencial, já que dá ao docente as 

condições de identificar o que os educandos sabem sobre o que se pretende 

ensinar para orientar o planejamento inicial e fazer algum prognóstico nas 

relações entre objetivos, conteúdos e realidade sociocognitiva dos alunos. 

Notamos uma oscilação, por parte de algumas mestras, nas formas de 

conceber a proposta dos ciclos: ora elas afirmavam que estavam tranqüilas, e 

até concordavam com os pressupostos da mesma; ora ressaltavam que a 

mesma tinha sido “jogada”, sem negociação.  

Esse dado ilustra bem o processo de apropriação por que passavam as 

professoras. Por outro lado, como bem ressalta Certeau (1985), põe em 

evidência todo um processo coercitivo subjacente à implantação da proposta. 

Mediante essa realidade, as professoras pareciam fabricar táticas de 

sobrevivência. 

Como vimos, o saber a ensinar, etapa da cadeia da transposição 

didática, se constitui numa prescrição oficial presente nos programas, 

propostas, etc (CHEVALLARD, 1991). As professoras tinham como referência 
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o documento das competências, entretanto, o mesmo não se constituía no 

único material a que elas recorriam. Mesmo assim, no planejamento ficou 

evidente a influência daquele documento em seus registros. Nesse caso, 

julgamos que a não-delimitação das competências, das expectativas para cada 

ano do ciclo, bem como o enfoque específico à alfabetização, estaria 

acarretando um distanciamento alarmante em relação ao saber efetivamente 

ensinado.  

A respeito do formato do diário de classe, a professora Eliane sugeriu 

que elaborassem uma “ficha de avaliação” mais objetiva em que o professor 

pudesse situar o desempenho dos alunos com mais clareza e rapidez, já que o 

registro no diário ajudava, “mas não era tudo”. Além do mais, o espaço era 

mínimo para, de fato, fazerem um acompanhamento detalhado do rendimento 

do aprendiz, ao longo do ano letivo.85 Ainda com relação ao registro no diário, 

uma professora frisou que seria viável ter um espaço para o registro das 

“incompetências”, das “pendências”; já que o diário de classe não contemplava 

esse espaço. Segundo ela, havia casos em que o aprendiz avançava, mas não 

chegava ao “ponto desejado”, portanto, tinha que registrar as competências 

que não construiu. 

Os procedimentos de registro adotados pelas mestras variavam. Havia 

aquelas que registravam no caderno, para, em seguida, passar para o diário. 

Entretanto, houve casos em que “não dava tempo”. Por isso, as mestras 

escreviam diretamente no diário. Esse procedimento ocorria porque em geral 

                                                
85 Verificar modelo do diário de classe em anexo. 
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atuavam em outra rede de ensino e tinham um tempo mínimo para o registro. 

Houve quem afirmasse “registrar nos pensamentos” ao longo do ano. A 

professora acreditava muito mais na observação que fazia do que no registro. 

O registro apareceu, ainda, como forma de atendimento à diversidade. Por 

meio do dossiê que se fazia do aprendiz, o professor tinha de fato um 

acompanhamento gradativo dos progressos e dificuldades dos mesmos frente 

à construção do conhecimento. Sobre o aspecto do registro, mais 

especificamente do “diário reflexivo”, Darsie (1996) ressalta a significativa 

contribuição desse instrumento (registro) na promoção de reflexão, de tomada 

de consciência do próprio processo de aprendizagem e na investigação 

didática (In ANDRÉ & DARSIE, 1999, p. 32). 

Comentou-se, ainda, que a prática seria mais importante que o registro. 

Em função da não-explicitação das competências por ano-ciclo, as professoras 

ficavam se perguntando sobre o que priorizar no registro. Segundo elas, havia 

uma imprecisão na sistematização das mesmas. Mesmo assim, notamos que 

os encaminhamentos didáticos mudavam em função das expectativas para 

cada ano-ciclo. Por exemplo em relação ao investimento com textos. Como 

comentado nessa sistematização, a produção de textos ficava mais para os 

terceiros anos, enquanto encontramos “alfabeto”, “padrões” “silábicos”, 

“palavras”, “frases”; que eram priorizados nos primeiros anos. Os segundos 

oscilavam, adotando as duas formas de ensinar.  

É preciso ressaltar que as professoras não tinham acesso direto ao 

registro. Parecia existir uma expectativa de que recorressem ao mesmo no 

arquivo da escola, para trabalhar em cima das dificuldades dos aprendizes. 
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Entretanto, não era o que parecia ocorrer, visto que as condições de trabalho 

não o permitiam. Ou seja, embora o registro ficasse na escola, as professoras 

pouco recorriam a esse material.  

Algumas professoras revelaram, em seus depoimentos, a exposição do 

trabalho do professor numa escolarização ciclada. Era como se a 

operacionalização da proposta suscitasse uma auto-avaliação constante e uma 

avaliação externa. A esse respeito, Guilherme e Reali (2002, p. 97), destacam 

que  

ensinar pressupõe avaliar o próprio ato de ensinar e seus 
resultados. Só educamos quando a avaliação está incluída em 
nossas concepções de ensinar e aprender, entendendo que ela 
é uma prática de reflexão constante sobre a ação educativa. 

 

Destacamos também, a atribuição da heterogeneidade na sala de aula - 

sobretudo aqueles casos em que o aprendiz tinha uma dificuldade maior em 

avançar - à ausência de um ambiente alfabetizador no lar, à origem social do 

educando, ao poder aquisitivo, entre outros fatores. Embora as mestras 

admitissem que “sala homogênea era uma utopia”, que cada aluno tinha um 

ritmo próprio, revelavam uma dificuldade em lidar com a heterogeneidade, 

principalmente quando se tratava daqueles casos em que o distanciamento 

com o que seria o “padrão” da turma era imenso. Quando muito, faziam 

atividades diferenciadas com esses alunos, entretanto, tendiam a ser tarefas 

pouco desafiadoras, como pudemos verificar86. 

                                                
86 Afirmamos “pouco desafiadoras”, porque uma das professoras relatou que utilizava livros 
velhos (cartilhas) para explorar os padrões silábicos partindo “do mais simples para o mais 
complexo”. 
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Portanto, a ideologia do dom fez-se presente em alguns depoimentos. 

Perrenoud (1978) ressalta o perigo da realização de uma avaliação intuitiva 

que geralmente leva a classificações deterministas. Ou seja, esse tipo de 

avaliação desencadeia a construção do aluno bom e mau logo no início do ano 

letivo. Tais conceitos, às vezes, se estendem ao longo do ano. Segundo o 

autor, o perigo reside no fato do estigma que é construído em relação às 

crianças das classes populares e, por outro lado, à supervalorização dos 

alunos oriundos de classes privilegiadas. 

A culpa por um rendimento não-satisfatório, foi atribuída também ao 

próprio aluno. Segundo as professoras, faltava interesse próprio. Às vezes o 

problema ocorreria devido a uma questão orgânica, má alimentação. Em outros 

casos, um descompasso ocorria quando matriculavam o aprendiz no meio do 

ano letivo. As professoras mostraram-se totalmente contra esse procedimento 

da rede municipal, uma vez que não se levava em conta um aspecto muito 

importante: o nível de desenvolvimento do aprendiz. 

O que fazer diante desses casos em sala de aula?  

Diversificar as atividades era uma alternativa que as mestras vinham 

adotando em suas práticas, para tentar resgatar o aluno na tentativa de inseri-

lo no grupo-classe. Krug (2002) explicita que na proposta dos ciclos da rede 

municipal de Porto Alegre, a intenção seria essa: atender os alunos de acordo 

com o nível de dificuldade em que se encontram, a fim de promovê-los à sala 

de origem. Estimular a interação entre eles também se constituía num 

“procedimento didático viável”. Apesar de haver, por parte dos alunos, uma 
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resistência evidente quanto aos agrupamentos, as mestras mostraram-se 

favoráveis a esse trabalho. Geralmente os educandos que tinham mais 

dificuldades eram notados pelos colegas, o que ocasionava a não-aceitação. 

Esse procedimento didático (formas de agrupamentos) das professoras revela 

nitidamente o que Chartier (2000) denomina de mudanças de natureza 

pedagógica, que parecem ter aumentado com o regime de ciclos.   

Apreendemos ainda que, de um modo geral, as professoras revelaram 

“valorizar” o erro do aluno. Na sala de aula buscavam propiciar a ajuda mútua 

entre os colegas, não negar o conhecimento que os mesmos possuíam. 

Porém, houve quem admitisse “indicar a forma correta” para que o aprendiz 

pudesse superar aquele erro. 

Notamos que houve casos em que as docentes tinham receio em intervir 

diante do erro do aluno, já que “poderia ocasionar num trauma”. Por outro lado, 

algumas davam logo a resposta correta. Entendemos que tais procedimentos 

se constituem em dois extremos. Daí que seria preciso determinar os tipos de 

erros (THÉLOT, 1994, p. 22. apud HADJI, 2001, p. 98), para que (o professor) 

possa estar munido das ferramentas necessárias para atender a 

heterogeneidade sem comprometer o aprendizado do educando, bem como 

sua participação frente à superação de seu erro (ASTOLFI, 2001). 

Verificamos que naquele universo escolar algumas táticas estavam 

sendo fabricadas para atender aos interesses daquele cotidiano. Uma delas 

era o “rodízio”. Mesmo que a rede priorizasse a idade como fator principal, as 

professoras levavam em consideração sobretudo o nível de desenvolvimento 
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do aluno. Por isso, avançavam para um ano-ciclo posterior (procedimento 

viável para a rede) ou mantinham o nome do aluno na sala em que fora 

matriculado, porém, o transferiam para um ano-ciclo anterior. Tudo isso, 

acreditamos, se constituía numa alternativa para de fato garantir a efetiva 

aprendizagem dos educandos. Outra tática vislumbrada foi a de atribuir muitas 

faltas, a fim de reter o aluno. Esse procedimento era realizado, quando notava-

se que o aluno não iria dar conta das competências previstas para o ano-ciclo 

em que havia sido matriculado. Houve, ainda, como sugestão, a progressão 

parcial. Seria uma alternativa “mais coerente”, visto que o aluno só iria ficar “em 

dependência” em disciplinas em que não havia construído as competências 

esperadas. Apesar da sugestão, as mestras admitiram que precisaria existir 

toda uma estrutura para que isto funcionasse. 

Na verdade, havia uma preocupação nítida com um trabalho 

diferenciado, mas sério, com as condições adequadas. Sobretudo para os 

aprendizes do último ano do ciclo. Na opinião de algumas professoras, no 

último ano, caso fosse necessário, o aluno deveria ser retido.  

Também se constituiu num interesse das professoras, uma participação 

maior dos coordenadores no trabalho do professor. Sendo o profissional mais 

próximo, elas tinham certas expectativas em relação à sua atuação.  

Foi unânime a opinião de que o coordenador deveria apoiar o professor 

em sua tarefa diária e em alguns momentos observar e/ou reger a sala de aula. 

Surgiu, ainda, quem admitisse ser necessária a ajuda do coordenador para 

trazer a família à escola, a fim de “letrá-la”. Como explicar as formas de 
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avaliação num regime ciclado sem os pais estarem preparados? E a ajuda em 

casa com as atividades? Nesse caso, as reformulações decorrentes dos ciclos 

necessitariam incluir como prioridade, o “letramento das famílias”.  

Como discutimos em nossa sistematização, na proposta dos ciclos havia 

uma flexibilidade maior em relação ao tempo de aprendizagem. O aluno seria 

promovido, e no ano seguinte a intenção era a de que construísse o que até 

então não havia conseguido. Todavia, havia uma preocupação das professoras 

com o aproveitamento desse tempo. Não adiantava ter um tempo maior e não 

ocupar o mesmo com alternativas didáticas que viessem suprir as dificuldades 

presentes no processo de aprendizagem dos educandos. Tratando desse 

assunto, Lüdke (2001, p. 30) destaca que é “preciso aproveitar esse tempo 

redefinido pelo ciclo, com iniciativas condizentes e adequadas ao percurso de 

cada aluno”. 

Como sugestões de melhoria das práticas de avaliação, as docentes 

mencionaram a relevância de descentralizar as responsabilidades na escola. 

Não dava mais para continuar culpabilizando o professor por tudo, sem dar o 

apoio necessário à superação das dificuldades decorrentes do processo de 

ensino-aprendizagem, incluindo a avaliação dos educandos. Nesse caso, 

Lüdke (2001), destaca que no sistema de ciclos as responsabilidades deveriam 

ser compartilhadas pela equipe de professores, pela gestão escolar. 

As mestras ressaltaram, ainda, a importância de se investir na formação 

dos professores. Sobretudo em relação à proposta, sentiam necessidade de 

uma discussão mais intensa e diziam que era preciso promover espaços para 
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reuniões com essa finalidade. De acordo com as mestras, as reuniões eram 

esporádicas, e quando ocorriam, não se discutia de fato as questões de sala de 

aula. 

Acreditamos que, em função da organização do documento oficial 

(competências) utilizado como referência nas práticas de ensino e de avaliação 

das professoras, pareceu haver uma ausência, por parte delas, em referirem-se 

ao SNA em questões que não tratassem especificamente desse objeto. É claro 

que esse fato pode ter ocorrido em função da pergunta dirigida, porém, não 

descartamos a possibilidade da primeira hipótese. Por outro lado, as 

referências às competências específicas de língua, incluindo o ensino do SNA, 

apareceram nos registros no diário de classe, porém, num tom muito impreciso, 

como constatado anteriormente, na análise das entrevistas.  

Apesar da riqueza de dados a que conseguimos ter acesso, temos 

ciência de certas limitações impostas pela pesquisa. Em primeiro lugar, não 

pudemos analisar todos os dados coletados em função do tempo para 

realização do trabalho. Daí que, inevitavelmente, fizemos alguns recortes. 

Tivemos, ainda, muita dificuldade em achar estudos que tratassem do regime 

ciclado, mais ainda dos que incluíssem especificamente o regime de ciclos na 

alfabetização, bem como estudos que considerassem como objeto o SNA. 87
 

É nesse sentido que consideramos imprescindível que outros 

pesquisadores, em futuros estudos, continuem buscando entender o cotidiano 

                                                
87 Duran (2002) que realizou uma sistematização acerca da implantação do ciclo básico em 
São Paulo, porém, o tratamento dado à alfabetização e ao SNA se deu num nível macro.  
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escolar (observando a atuação dos professores em sala de aula), analisando, 

por exemplo, como o professor vem se apropriando dessas mudanças 

decorrentes do regime ciclado (já que temos poucos estudos na área).  Outro 

aspecto relevante é que futuras pesquisas continuem a investir numa 

perspectiva da avaliação da aprendizagem que priorize de fato os objetos do 

saber. Cremos que o debate sobre avaliação da aprendizagem, em nosso país, 

precisa avançar no tratamento das especificidades dos conhecimentos de cada 

área do currículo escolar. 

Ao longo do estudo, que para as mestras as entrevistas constituíram 

uma oportunidade de desabafar sobre as dificuldades que vinham enfrentando, 

bem como para explicitarem as possibilidades que tinham encontrado 

(incluindo as fabricações) no cotidiano em que atuavam, a fim de driblar os 

problemas de sala de aula. Não acreditamos, de modo algum, que estavam 

“resistindo a mudanças". É tanto que se mostraram favoráveis a iniciativas de 

formação que viessem priorizar a discussão da proposta, inserindo-se, nesse 

contexto, as possibilidades de operacionalização em sala de aula. Não é à toa 

que frisamos a necessidade de considerar as especificidades desse cotidiano 

no momento das formulações no âmbito didático-pedagógico. Caso contrário, o 

distanciamento decorrente do saber a ensinar e o saber efetivamente ensinado 

continuará sendo alarmante, como constatamos na pesquisa. 

Acreditamos, assim, que não é possível continuar tratando a avaliação 

dissociada dos objetos do saber, se quisermos contribuir para uma cultura 

avaliativa que de fato atenda às reais necessidades do processo ensino-
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aprendizagem, viabilizando, assim, o objetivo de promover o sucesso do 

aprendiz. 
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Anexo I 

Roteiro de Entrevista 

1- Quais os encaminhamentos didáticos adotados na área de língua 
portuguesa para os aprendizes se apropriarem do Sistema de Escrita 
Alfabética? 

� No 1º, 2º e 3º anos do 1º ciclo. 

2- Na opinião de vocês, quais os conhecimentos na área de língua que os 
alunos devem construir no 1º ciclo do Ensino Fundamental? 

� Especificamente no 1º, 2º e 3º anos do 1º ciclo. 

3- Quais as formas de avaliar na sua prática no 1º ciclo em língua portuguesa? 

� Como vocês avaliam no 1º ano, no 2º e no 3º? 

4- O que vocês costumam registrar? Como vocês registram? Quando 
registram? Vocês acham que o tipo de registro realizado está ajudando no 
processo de aprendizagem dos alunos? Há diferenças em relação às formas 
de registro no 1º, 2º e 3º anos do 1º ciclo? Quais? As formas de registrar 
permitem ajuda na (re)orientação do ensino e, conseqüentemente, no 
atendimento à diversidade? 

5- Sempre existe heterogeneidade no rendimento dos alunos. A que vocês 
atribuem as diferenças existentes no processo de aprendizagem? 

� Como vocês lidam com as diferenças na sala de aula? 

6- Quando os alunos erram, o que vocês fazem? 

7- Vocês sentem ou não diferenças dentro do regime de ciclos de 
aprendizagem em relação ao tempo escolar (o tempo que é dado par ao aluno 
aprender, para o professor dar conta do que lhe é exigido) e o tempo do aluno? 
(que não necessariamente coincide com o tempo escolar). 
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� No 1º, 2º e 3º anos do 1º ciclo. 

8- Como se dá a passagem dos alunos de um ano para outro? Vocês 
concordam com a posição da rede? Por quê? 

� Há diferenças em relação ao 1º, 2º e 3º anos do 1º ciclo? 

9- O que vocês sugeririam, considerariam importante para a avaliação 
funcionar bem num sistema de ciclos? 

10- Qual a opinião de vocês acerca da atuação dos coordenadores na escola? 
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Anexo II 
 
Propo sta Pedagóg ica da Rede Municipal de Ensino d e Recife 
 
 
 
 

Construindo Competências 
(Versão Preliminar) 

 
 

 
Recife – 2002 

 
 

 
 
APRESENTAÇÃO 
  
A Secretaria de Educação do Recife, enquanto formuladora, 
indutora e implementadora de políticas públicas, caminha na 
direção da construção de um projeto social com novos rumos para o 
Brasil. 
Assim, a construção da proposta pedagógica se pauta pelos 
princípios éticos da solidariedade, liberdade, participação e 
justiça social, estabelecidos pela atual gestão, no sentido de 
contribuir para reorientar os rumos da sociedade, numa perspectiva 
de uma educação com qualidade social. 
Isto posto, a proposta pedagógica se fundamenta nos três eixos 
balizadores, que se coadunam com as bases apresentadas, que 
são: educação sob a ótica do d ireito, cultura, identidade e 
vínculo social e ciência, tecnologia e qualidade de vida 
coletiva. 
Com base nos referidos eixos construir-se-á uma educação com 
qualidade social, que represente, sobretudo, a adesão a uma 
política de inclusão, respeitando a diversidade e os diferentes 
tempos para aprender e ao mesmo tempo, desenvolvendo políticas 
de igualdade, possibilitando aos alunos a inserção em uma 
sociedade mais justa e democrática.  
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PROPOSTA PEDAGÓGICA  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DO RECIFE – CONSTRUINDO COMPETÊNCIAS 

 
 

Este documento se constitui um subsídio à reflexão e à ação 
do professor acerca do processo avaliativo e da elaboração do 
registro de acompanhamento das aprendizagens e do 
desenvolvimento do aluno, tendo como referências as 
competências definidas para o percurso. Resultado da discussão 
compartilhada entre professores, coordenadores, dirigentes, 
assessores e equipe técnico-pedagógica da rede municipal de 
ensino sobre a organização do currículo, este documento busca 
novas alternativas às questões que emergem do cotidiano da 
prática pedagógica e requer a contínua contribuição de todos para 
superar as lacunas nele existentes, apresentando-se, portanto, ora 
em versão preliminar. 
 
Introdução 
 
 As sociedades contemporâneas passam por grandes 
transformações, exigindo que os sujeitos sociais interajam com as 
novas tecnologias e a comunicação de massa que invadem seu 
cotidiano. Outros desafios também lhes são impostos, como lidar 
com um número cada vez crescente de pessoas, de diferentes 
formações sociais e culturais e compreender as complexas 
estruturas da vida em sociedade, por onde permeiam seus direitos, 
deveres e desejos. 
 A gestão 2001-2004, por constatar a existência desses 
múltiplos interesses, busca formar, por meio da educação, sujeitos 
capazes de dialogar com estes complexos desafios e, ao invés de 
se afirmarem nas relações de competitividade com a conseqüente 
premiação dos bem-sucedidos, promovam entre eles a consciência 
de si mesmo e do outro, a co-responsabilidade e o respeito às 
diferenças.    
 Pautada em princípios éticos, expressos por meio da 
solidariedade, liberdade, participação e justiça social, a secretaria 
de educação da prefeitura municipal do Recife se empenha em 
promover a qualidade de vida coletiva. Estes princípios se 
traduzem, no âmbito educacional, através da democratização das 
relações sociais vividas nas escolas, levando a sociedade a 
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compreender que a educação com qualidade social é direito de 
todos que vivem e convivem na cidade. 
 Pensar a escola e a formação do sujeitos nessa perspectiva 
exige, também, uma mudança na compreensão do processo de 
ensino-aprendizagem. Durante muito tempo, o professor e o ensino 
ocuparam o lugar central desse processo. Atualmente, o foco recai 
sobre a relação professor-aluno e sobre o modo como a 
aprendizagem ocorre. É necessário acrescentar, ainda, que nesta 
concepção, se destaca a importância do aspecto cognitivo, 
emocional, social e cultural como dimensões indissociáveis no 
processo de desenvolvimento dos alunos e definidoras de suas 
diferentes construções. 
 De acordo com o paradigma sócio-interacionista, o homem 
aprende e se desenvolve na relação com o outro social. É 
interagindo com o outro que ele constrói a objetividade do 
conhecimento e também a subjetividade, constituindo-se, assim, 
como sujeito histórico que influencia e é influenciado pela cultura. 
 Considerando, portanto, esse processo de desenvolvimento e 
aprendizagem, a educação busca formar um sujeito que seja capaz 
de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 
aprender a ser. 
 Deste modo, a formação do cidadão não pode se restringir 
apenas ao domínio de componentes curriculares de forma 
desarticulada. É preciso superar a lógica positivista de 
fragmentação do conhecimento, assegurando a interdisciplinaridade 
como objetivo do trabalho pedagógico. 
 Neste sentido, busca-se reconhecer as singularidade e a 
interação que se estabelecem entre os conhecimentos. As diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2001) em 
relação ao Ensino Médio, organizam o conhecimento em três 
grandes áreas: Linguagens e Códigos; Ciências Humanas; Ciências 
da Natureza e Matemática. Na rede municipal do Recife, esta forma 
de organização do conhecimento é ampliada para a Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, considerando o diálogo permanente 
que existe entre as áreas e entre os componentes curriculares que 
as constituem. 
 Essa organização não se apresenta de forma arbitrária. De 
acordo com o documento supracitado: 

É fácil constatar que algumas disciplinas se identificam e se 
aproximam, outras se diferenciam e se distanciam em vários 
aspectos: pelos métodos e procedimentos que envolvem, pelo 
objeto que pretendem conhecer, ou, ainda, pelo tipo de 
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habilidades que mobilizam naquele que a investiga, conhece, 
ensina ou aprende (p. 80). 

 Portanto, a organização em três grandes áreas de 
conhecimento se justifica pelas afinidades existentes entre os 
diversos componentes curriculares. 
 De modo bastante resumido, pode-se caracterizar a área de 
Linguagens e Códigos como sendo constituída de componentes 
curriculares que veiculam as diferentes formas de expressão, dentre 
eles: Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Língua 
Estrangeira e a Informática. Esta área é considerada de grande 
importância para a veiculação e formalização dos conteúdos dos 
diversos componentes curriculares. 
 A área das Ciências da Natureza e Matemática tem como 
representantes as ciências físicas, químicas e biológicas e suas 
interações e desdobramentos, como forma indispensável e 
indissociável de ver, compreender e significar o mundo, desvelando 
os mistérios da natureza e despertando a curiosidade, a indagação 
e a descoberta. Nessa mesma área, se localiza também a 
Matemática pelo seu aspecto científico e pela sua afinidade com as 
ciências da natureza. 
 Por fim, a área de Ciências Humanas se compõe dos 
componentes curriculares que têm como expressão o 
desenvolvimento da compreensão do significado da identidade, da 
sociedade e da cultura, que são organizadas no campo do 
conhecimento da História, Geografia, Antropologia, Direito, entre 
outros. 
 A tecnologia, por sua vez, permeia todas as áreas, já que se 
expressa em toda e qualquer ciência, contribuindo para seu avanço, 
atuando como ferramenta e permitindo contextualizar os 
conhecimentos de todas as áreas e componentes curriculares.  
 Considerando a interdisciplinaridade e contextualização como 
elementos fundamentais ao processo de construção do 
conhecimento, devem-se rever algumas práticas pedagógicas, que 
se limitam apenas a uma mera transmissão do conhecimento, em 
que os mais diversos conteúdos são “depositados” na cabeça dos 
alunos de forma desprovida de significado. Segundo Philippe 
Perrenoud (2000a), a conseqüência dessa prática é que os alunos 
acumulam saberes, mas não conseguem mobilizar o que 
aprenderam em situações reais.  
 O trabalho com a idéia de competência traduz, de certa forma, 
o desejo de superar o modo de aprender fragmentando o 
conhecimento, o que geralmente ocorre nas chamadas disciplinas. 
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A escola precisa formar sujeitos capazes de articular e relacionar os 
diferentes saberes, conhecimentos, atitudes e valores, construídos 
dentro e fora da escola, ou seja, formar sujeitos competentes. Para 
Marise Ramos, citada por Carlos Cruz (2002), essa articulação se 
constrói a partir das necessidades da vida diária, das emoções e do 
enfrentamento das situações desafiadores, com as quais temos que 
dialogar. A autora afirma que a competência associa-se à 
conjugação dos diversos saberes mobilizados pelo indivíduo (saber, 
saber-fazer e saber-ser) na realização de uma atividade. Ela articula 
não somente os seus conhecimentos formais, mas toda uma gama 
de aprendizagens interiorizadas nas experiências vividas, 
constitutivas de sua própria subjetividade. A competência seria, 
portanto, uma ação cognitiva, afetiva e social que se traduz em 
práticas e ações que remetem a conhecimentos sobre o outro e 
sobre a realidade. 
 Para Philippe Perrenoud (1999; 2000b), trabalhar com as 
competências na escola não significa desprezar os saberes 
advindos dos conteúdos escolares, pois estes serão necessários 
tanto quanto os saberes do senso comum, que exigem noções de 
variados conhecimentos na elaboração de hipóteses, no processo 
de resolução de situações-problema. A idéia de competência invade 
a escola com o objetivo de conectar saberes escolares a saberes 
tácitos, ou seja, aqueles constituídos nas inter-relações e interações 
extra-escolares. 
   Nesta perspectiva, portanto, se considera mais importante que 
o aluno saiba lidar com a informação e não simplesmente retê-la. 
Ele precisa saber porque está aprendendo e ter clareza em relação 
aos objetivos e ao processo educativo e como isto se articula com 
os processo da vida fora do contexto escolar. 
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ÁREA: LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 
 
Fundamentação 
 As diretrizes da política educacional da Rede Municipal de 
Ensino do Recife estão baseadas nos princípios de solidariedade, 
liberdade, participação e justiça social. Em consonância com esses 
princípios, a área de Linguagens, Códigos e suas tecnologias 
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ressalta a importância que a articulação das linguagens busca 
estabelecer através das diversas relações entre as formas de 
expressão e de comunicação, a construção dos conhecimentos e 
das identidades dos alunos, de modo a contemplar as 
possibilidades científicas, artísticas, lúdicas e motoras de conhecer 
o mundo. 
 Considerar a linguagem como mediadora das aprendizagens, 
fator de socialização, de construção e de constituição dos vínculos 
sociais, é dar oportunidade ao sujeito de viver situações de 
interação e delas se apropriar e se sentir como cidadão autônomo, 
responsável, crítico, desafiante, desejosos, estético e ético, que 
constrói sua história e identidade cultural na relação com o outro. 
 Logo, o objetivo maior dessa área é possibilitar ao aluno o uso 
das diferentes linguagens, articulando-as nas mais diversas 
situações e contextos sociais como interlocutores, enquanto leitor 
e/ou produtor.   
 
Competências gerais da área 

� Fazer uso dos sistemas simbólicos das diferentes linguagens, de 
forma crítica e criativa, como meios de organização cognitiva, 
afetiva, social e cultural da realidade, construindo significação, 
expressão, comunicação e informação.  

�  Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das 
linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a 
natureza, a função, a organização e a estrutura das manifestações 
literárias, artísticas e culturais, de acordo com as condições de 
produção e recepção.  

� Compreender e usar as diversas linguagens – verbal, visual, 
gestual, sonora – e seus sistemas simbólicos para criar significados 
a partir da interação com a realidade física e social, construindo a 
própria identidade cultural, estética e ética. 

� Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da 
informação, associando-os aos conhecimentos científicos, “as 
linguagens que lhes dão suporte e aos problemas que se propõem 
solucionar”. 
 
Compon ente curr icular: Língu a Portugu esa 
 
Fundamentação 
 Entendendo a escola como âmbito privilegiado das atividades 
de elaboração e articulação dos saberes indispensáveis para a 
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formação da identidade cultural, social e histórica, é fundamental a 
revisão cotidiana da prática pedagógica como forma de adequar 
concepções `*as necessidades de ação sobre o meio. Tal prática 
requer que se referenciem, dentre outros, os caminhos percorridos 
pelos diferentes protagonistas do processo de aprendizagem, a fim 
de identificar e estabelecer processos objetivos e concepções na 
área do conhecimento.  
 Nessa perspectiva, o ensino da língua materna não prescinde 
de uma reflexão de como ela se dá como prática coletiva, com 
existência social na e para além da escola, constituída histórica, 
cultural e simultaneamente com múltiplos sujeitos em realização 
concretas de interação. Como o texto é a forma materializada, 
manifestação da língua e, portanto, mediador desses vínculos, pois 
a relação ocorre com outro sempre por meio dele, seja verbalmente 
ou não, propõe-se que ele, na escola, seja também reflexo dos 
diferentes contextos. Para Antunes (1999), “aprender a língua é, 
simultaneamente, aprender os diferentes usos da língua em 
vigência na comunidade em que se insere o sujeito aprendiz” (p. 
26). Apropriar-se da língua, então, implica inserir-se na dinâmica do 
mundo natural e social identificando, compreendendo, significando 
e articulando os saberes e vínculos constituídos.  
 A língua estabelece processos de interação entre sujeitos, nos 
quais, como interlocutores, vão construindo sentidos e significados 
ao longo de suas trocas lingüísticas – orais ou escritas -, 
representações que se constituem segundo a relação que cada um 
mantém com a língua, com o tema sobre o qual fala, escreve, ouve 
ou lê, de acordo com seus conhecimentos prévios, suas atitudes, 
pré-conceitos e as relações que os interlocutores mantêm entre si, a 
situação específica e o contexto social em que ocorre a 
interlocução. 
 É importante frisar que, numa escola transformadora, a 
articulação dos conhecimentos produzidos por diferentes teorias se 
faz a partir de uma concepção política definida para a constituição 
de sujeitos autônomos e co-responsáveis, uma escola vista como 
espaço de atuação de forças que podem levá-la a contribuir na luta 
por transformações sociais. Nesse sentido, faz-se necessário que 
acompanhe a velocidade das mudanças sociais e tecnológicas para 
melhor atender às necessidades de seus alunos e contribuir na 
construção de competências no domínio e no usos da língua 
materna em diversos contextos e situações, recurso imprescindível 
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à constituição e à inserção dos sujeitos nas variadas práticas 
sociais. 
 
Competências 
 
1- Lingu agem oral 

� Comunicar-se adequadamente com o grupo 
� Ouvir com atenção e respeitar a fala do outro 
� Expressar suas idéias oralmente, por gestos e dramatizações 
� Interpretar e explicitar a compreensão sobre textos lidos 
� Resumir as idéias centrais dos textos lidos 
� Contar histórias conhecidas, mantendo-se próximo do texto 

original 
� Ouvir uma história e ser capaz de (re)contá-la, dar um final 

diferentes para ela ou de criar outra 
� Narrar fatos respeitando a temporalidade e registrando as 

relações de causa e efeito 
� Adequar a linguagem às comunicações formais do cotidiano 

escolar e social 
� Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua 

oral, a escrita e seus códigos sociais, contextuais e lingüísticos 
� Participar de diferentes situações de comunicação oral, 

expressando, de forma clara e ordenada, sentimentos, 
experiências, idéias, pensamentos e opiniões, segundo o 
contexto 

� Confrontar opiniões e pontos de vista sobre diferentes 
manifestações da linguagem verbal 

� Identificar, reconhecer e analisar criticamente os usos sociais da 
língua oral como veículo de valores e de possibilidades de 
preconceitos de classe, credo, gênero e etnia. 

 
2- Leitura e compreensão de textos 

� Conhecer os traços distintivos que caracterizam o sistema 
alfabético 

� Ler textos, convencionais ou não, atribuindo-lhes sentido 
� Identificar os contextualizadores do texto 
� Realizar leitura do texto não-verbal, estabelecendo relação de 

significando com o texto verbal e vice-versa 
� Estabelecer relações entre textos lidos, fatos conhecidos e a 

realidade sociocultural 
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� Compreender e dominar os diferentes usos e finalidades sociais 
de leitura 

� Usar diversas estratégias de leitura como recurso de 
compreensão textual e de ampliação dos sentidos do texto 

� Usufruir e compartilhar do prazer do ato de ler 
� Identificar, analisar e avaliar idéias, opiniões e valores 
� Estabelecer relações lógicas de fatos, tempo, causa, 

explicação, finalidade, comparação, etc. 
� Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como 

veículo de valores, preceitos de classes, credo, gênero, etnia, 
etc. 

� Considerar as opiniões alheias e respeitar diferentes modos de 
vida e de expressão 

� Ler textos de diversos gêneros, combinando as estratégias de 
decifração, seleção, antecipação, inferência e verificação, de 
acordo com as situações e contextos 

 
3- Escrita 

� Produzir textos considerando as características do sistema 
alfabético 

� Construir imagens com finalidade comunicativa 
� Produzir textos a partir de seus desenhos e/ou temas 

vivenciados 
� Elaborar textos de diversos gêneros, considerando suas 

especificidades, finalidades e usos sociais 
� Resumir, por escrito, as idéias centrais dos textos lidos 
� Valorizar/utilizar a escrita como fonte de informação, nutrição do 

imaginário, extensão da memória, entre outros, sendo capaz de 
recorrer aos materiais escritos em função de diferentes objetivos 

�  Produzir textos utilizando os recursos básicos da coesão e da 
coerência, expressando pensamentos, sentimentos, 
experiências, idéias e posicionamentos com clareza, objetividade 
e adequação ao contexto de interação 

� Revisar e refazer os próprios textos até considerá-los 
suficientemente bem-escritos para a finalidade a que se 
destinam 

� Analisar e avaliar idéias, opiniões e valores 
� Compartilhar com o outro o prazer da prática da escrita 
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CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Eixos Conteúdos Ed. Inf/Ens. Fnd./ EJA 
1- Linguagem 
Oral 

Clareza 
Coesão 
Coerência 
Fluência 
Expressividade 
Adequação vocabular 
Consistência argumentativa 
Variações sociodialetais 
Marcas lingüísticas 
A narrativa e seus elementos 
A descrição e seus elementos 

Para todos os ciclos e 
módulos 

2- Leitura Usos e funções sociais da leitura 
Gêneros, portadores e 
contextualizadores 
Diagramação textual 
Determinação temática e 
assuntos 
Idéias principais e secundárias 
Coerência 
Coesão 
Interpretação de expressões 
metafóricas e comparativas 
Antecipação e confirmação 
Inferências 
Pontos de vista discursivos 
Texto verbal, não-verbal e misto 
Verso e prosa 
Propaganda, fato e opinião 
Decodificação do sistema 
alfabético 

Para todos os ciclos e 
módulos 

 
3- Escrita Usos e funções sociais da 

escrita 
Coesão  
Coerência 
Adequação do texto à 
situação de interação 
Adequação ao tema 
proposto 
Progressão temática 
Pontos de vista discursivo 
Adequação argumentativa 
Emprego de 
contextualizadores 
 

Para todos os ciclos e 
módulos 
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Emprego de comparação e 
metáfora 
Diagramação textual 
Adequação vocabular 
Ortografia 
Pontuação adequada 
Legibilidade 
Codificação do sistema 
alfabético 

 
 
Referência Bibliográfica específica 
 
ANTUNES, Irandé. Leitura e escrita: partes integrantes da 
comunicação verbal. Leitura, teoria e prática, ano 6, n. 10, p. 25-
27, dez. 1987. 
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Anexo III 
 
Diário de classe 
 
Aluno (a) _____________________________ N.º ________ 
Idade______ Data de Nascimento __/__/__  Matrícula _______ 
 

Freqüência 
 
Dias/ 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9... 

Janeiro          
Fever.          
Março          
Abril          
Maio          
Junho          
Julho          
Agosto          
Set.          
Out.          
Nov.          
Dez.          
 
N.º de aulas _______    N.º de faltas _____   % de freqüência _____ 
 
Parecer final 
Desenvolvimento do(a) aluno(a), tendo como referência as 
competências instituídas e conteúdos trabalhados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientações para o ano seguinte: 
 
Data: _________                           Rubrica do(a) professor(a) 
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(Verso) 
Competência(s) desenvolvida(s) por Área(s) e a avaliação dos 
processos de construção do conhecimento: 
 
 
 
 
 
 
 
Orientações após Conselho de Ciclo: 
 
 
 
 
 
Competência(s) desenvolvida(s) por Área(s) e a avaliação dos 
processos de construção do conhecimento: 
 
 
 
 
 
Orientações após Conselho de Ciclo: 
 
 
 
 
 
Competência(s) desenvolvida(s) por Área(s) e a avaliação dos 
processos de construção do conhecimento: 
 
 
 
 
 
 
Orientações após Conselho de Ciclo: 
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Registro do s conteúdo s/atividades realizados: 
 
Data: ___/___/___                                            Rubrica do professor(a) ______ 
Conteúdo _________ 
Situação didática (metodologia com indicação dos recursos utilizados) 
__________________ 
Dinâmica da turma: _______________                          
Data: ___/___/___                                            Rubrica do professor(a) ______ 
Conteúdo _________ 
Situação didática (metodologia com indicação dos recursos utilizados) 
__________________ 
Dinâmica da turma: _______________                          
Data: ___/___/___                                            Rubrica do professor(a) ______ 
Conteúdo _________ 
Situação didática (metodologia com indicação dos recursos utilizados) 
__________________ 
Dinâmica da turma: _______________                          
Data: ___/___/___                                            Rubrica do professor(a) ______ 
Conteúdo _________ 
Situação didática (metodologia com indicação dos recursos utilizados) 
__________________ 
Dinâmica da turma: _______________                          
Data: ___/___/___                                            Rubrica do professor(a) ______ 
Conteúdo _________ 
Situação didática (metodologia com indicação dos recursos utilizados) 
__________________ 
Dinâmica da turma: _______________                          
Data: ___/___/___                                            Rubrica do professor(a) ______ 
Conteúdo _________ 
Situação didática (metodologia com indicação dos recursos utilizados) 
__________________ 
Dinâmica da turma: _______________                          
Data: ___/___/___                                            Rubrica do professor(a) ______ 
Conteúdo _________ 
Situação didática (metodologia com indicação dos recursos utilizados) 
__________________ 
Dinâmica da turma: _______________                          
Data: ___/___/___                                            Rubrica do professor(a) ______ 
Conteúdo _________ 
Situação didática (metodologia com indicação dos recursos utilizados) 
__________________ 
Dinâmica da turma: _______________                          
Data: ___/___/___                                            Rubrica do professor(a) ______ 
Conteúdo _________ 
Situação didática (metodologia com indicação dos recursos utilizados) 
__________________ 
Dinâmica da turma: _______________                          
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Retrate sua turma: Quem é? Como se relacionam com o(s) 
professor(es), com os colegas, com o conhecimento? Que 
atividades despertam maior interesse e participação da maioria? 
Como interage com diferentes dinâmicas: aulas expositivas, 
trabalho em grupo, pesquisas, entrevistas, debates, aulas extra 
sala... 
 
 
PLANEJAMENTO ANUAL 
 
Área: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
Competências da Área: 
 
 
 
Competências do Componente Curricular: 
 
 
 
Conteúdos 
 
 
 
Procedimentos 
 
 
 
Avaliação 
 
 
Competências do componente curricular 
 
 
Conteúdos 
 
 
Procedimentos 
 
 
Avaliação 
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Anexo IV 
 
Conselho d e Ciclo Final                                             1        2       3 
I- Lingu agem Oral    
É capaz de expor suas idéias verbalmente de forma clara     
Consegue argumentar em defesa de suas idéias    
Respeita a fala do outro    
II – Leitura    
É capaz de realizar leitura de textos não-verbais (imagens)    
Identifica diferentes tipos de texto, de acordo com suas 
finalidades e configuração 

   

Lê convencionalmente, atribuindo sentido ao texto    
III Escrita    
Sabe para que serve a escrita: diferenças entre as 
modalidades oral e escrita 

   

Percebe as relações entre as modalidades oral e escrita    
Escreve de forma que se possa ler, ainda que apresente 
violações ortográficas 

   

Utiliza uma estrutura discursiva adequada ao tipo de texto 
que está sendo produzido quando são aplicados (avaliar 
apenas os textos que são trabalhados em sala de aula) 

   

Textos epistolares (correspondência, cartas, bilhetes...)    
Textos literários (história, poemas...)    
Textos informativos (jornalísticos, de informação científica)    
Textos publicitários (cartazes com anúncios, avisos)    
Escreve com um mínimo de clareza e coerência, utilizando 
recursos básicos de coesão (conjunções, advérbios, 
preposições...), concordância e pontuação. 

   

 
 
 
Legenda: 
 
 

�

Quadrinho assinalado com X: competência construída 
�

Quadrinho em branco: competência não-construída 


