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Drummond, em seu poema “Para sempre”, diz: “Mãe não morre nunca”. Isso 

é verdade, um ser dessa natureza jamais morrerá na memória de quem o amou. 

Não poderia deixar de dedicar aqui, à minha mãe, algumas poucas palavras que, 

pela sua incompletude, não darão conta do que ela representou em minha vida, 

principalmente por ter acompanhado o início dessa jornada acadêmica, mas ter 

partido antes de vê-la chegar ao fim. Nas minhas primeiras viagens a São Paulo, tive 

o privilégio de ser acompanhada pelas suas orações. As velas acesas no cantinho 

da casa representavam que dali alguém havia se deslocado e necessitava da 

claridade emitida por elas, sem falar no seu inesquecível “Deus abençoe” a cada 

partida. Como foi difícil continuar viajando e não mais poder contar com suas 

orações, porém, pode ter certeza, suas palavras continuarão ressoando em minha 

memória, agora, infelizmente, somente na memória. Sei que as orações de mãe 

duram muito mais do que uma vida terrestre, pois sinto que a força da sua 

espiritualidade permanece em mim, embora quem ama queira a voz, a pele, o 

cheiro, e não somente a presença da ausência. 

Juntas, passamos por algumas dificuldades, principalmente quando pensou 

que eu tinha partido, desenganada pela cardiologia, ou quando a suspeita de 

leucemia pairava sobre a cabeça dos médicos. Tudo isso foi muito pouco 

comparado ao desafio de enfrentar a vida sem a sua presença e o seu incentivo. 

Porém, confesso que, de todas as lembranças, a que mais permanecerá viva em 

minha memória é a sua forma serena, paciente e bem-humorada de encarar as 

dificuldades, fazendo do sofrimento um momento de risos. Um misto de dor e glória 

parecia pairar sobre a sua personalidade.  

Na escrita desta tese, mais do que ninguém, ensinou-me a respeitar as 

heterogeneidades, quando me instruía a dividir o pouco que tínhamos com meus 

sete irmãos, esperando a saída do banheiro, a hora do almoço e do jantar para que 

tudo fosse repartido. Se alguém reclamasse, seria contestado pelo seu egoísmo. 

Isso me ajudou a ver a vida de outra forma, sob a égide do respeito às diferenças. 

Mais do que ninguém, ensinou-me a ouvir os idosos, a gostar da canção 

“Casa amarela”, de Onildo Barbosa, ao ouvi-la chorando a cada verso, embalada 

pela saudade da infância e o sofrimento de assumir a responsabilidade de cuidar 

dos seus doze irmãos órfãos, tendo apenas treze anos de idade. Meus oito anos, de 

Casimiro de Abreu, parecia levá-la a um passado revestido de saudades, a uma 

infância sofrida, porém, cheia de aprendizagem. A sua sensibilidade ao ouvir falar de 



 

 

 
 

alguma criança órfã, que pouco conviveu com a mãe, ensinava-me a cada dia a 

apreciar seu jeito sensível de olhar o mundo e a valorizar a natureza de forma 

fantástica. O canto dos pássaros e a chuva sobre o telhado a faziam chorar não 

porque era fragilizada, mas porque a sua grandiosidade não a afastava da infância 

rural cheia de pássaros e do cheiro de terra molhada a cada manhã de inverno. 

Sua memória invejável dava conta do nascimento de todos os irmãos, dos 

filhos e do contexto social e político local em cada data citada, tornando-se a pessoa 

a quem todo mundo da cidade recorria quando a memória falhava. Seus jogos de 

palavras, suas piadas que entretinham os vizinhos na “boca da noite”, na nossa 

calçada, diziam-me muito de uma mãe completa, que entendia de tradição oral, 

utilizando-a para dar um ensinamento maior, pois não precisava ameaçar os filhos 

para mantê-los por perto, como muitos pais o fazem, mas os mantinha próximos de 

si pela sua infinita capacidade de nos envolver com o simples prazer de ouvi-la 

contar histórias. Era uma contação sem livros, porque não podia comprá-los, mas 

acontecia tudo ali, no calor das relações, no braço, que se tornava passagem, no 

olho arregalado, que representava medo, maldade, ou no sorriso sereno, que 

representava uma cena alegre. Eram histórias cheias de anedotas, em que os heróis 

eram nossos parentes: o pai que acreditava no filho estudioso que se destacava 

entre os demais, a filha desobediente, que, com o tempo, aprendia a valorizar a 

mãe. Suas expressões e as verdades das quais falava pareciam levar-nos a 

espaços e tempos vividos pelos personagens. Quanta aprendizagem! Quanta 

saudade boa!  

O que mais me conforta é tê-la ouvido dizer, uma semana antes de partir, 

que era um ser humano realizado. Sua debilidade física e emocional, quando estava 

prestes a nos deixar, ensinou-me que cuidar do outro, embora seja uma experiência 

dolorosa, torna-se tarefa necessária, combinada à sensação de dever cumprido 

quando amamos, mesmo em meio à dor. Essa sensação de dever cumprido é a 

mesma que hoje sinto ao finalizar esta tese: de um filho que não se escondeu atrás 

da dor para se afastar de sua missão, de um doutorando que necessita concluir sua 

tese que, do chão da escola e da vida, tem muito a ensinar. 

Certa de que um dia nos encontraremos, pois o que nos une jamais poderá 

ser aniquilado pela morte, aqui permaneço fortalecida pelo grande exemplo de uma 

mulher guerreira, mãe, educadora na fé e um ser humano sensível às adversidades 

da vida. Não foi fácil chegar até aqui dividindo as minhas horas diurnas e noturnas 



 

 

 
 

com a pessoa que mais amava estando enferma, fragilizada pelo estado em que se 

encontrava, e escrever este trabalho. Contudo, como você mesmo afirmava, tenho 

muito de sua genética em minhas veias e consigo fortalecer-me mesmo em meio à 

dor. Isto é uma dádiva sua, minha eterna mãe: sorrir mesmo quando não temos 

motivos! A você, dedico esta tese! 
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RESUMO 

 

 

COSTA, Maria da Conceição. Da vivência à elaboração: uma proposta de plano de 
ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 2015. 302 f. 
Tese (Doutorado em Linguagem e Educação) – Faculdade de Educação, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 
 

Neste trabalho, analisam-se os entraves e as possibilidades postas pelas condições 

reais em que o trabalho escolar se materializa nos anos iniciais, durante a 

elaboração de uma proposta curricular no campo da linguagem, com foco na entrada 

das crianças na escrita. Os dados socializados são resultantes de uma pesquisa 

centrada no acompanhamento dos diferentes processos de introdução das crianças 

à escrita, coletados nos anos de 2011 a 2014, em turmas do 1º ao 4º ano do Ensino 

Fundamental, tendo como lócus uma escola pública municipal. No momento da 

intervenção nesses processos, com foco nas dobradiças entre a Educação Infantil, o 

1º ano do Ensino Fundamental e seus anos seguintes, conta-se com a participação 

de alunos dos cursos de Letras e Pedagogia do CAMEAM/UERN, de pós-

graduandos do Mestrado em Letras – PPGL – do mesmo campus e de profissionais 

da educação básica de uma escola pública da rede municipal de ensino de Pau dos 

Ferros/RN. Assentada em uma abordagem qualitativa, toma-se como eixo norteador 

a pesquisa participante e, com base nesta, estudos de caso com crianças 

acompanhadas em seus processos de alfabetização, as quais foram reposicionadas 

subjetivamente. Teoricamente, o trabalho está fundamentado em estudos que se 

baseiam em uma tríade que articula educação, linguística e psicanálise a discussões 

no campo da história da escrita. Ao final desta pesquisa, observam-se impactos 

qualitativos na formação docente e no manejo pedagógico, que implicam o 

apontamento de formas de o professor se posicionar ao lidar com as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos e, ao mesmo tempo, preencher lacunas de uma formação 

que nem sempre oferece bases teóricas para tanto. Sugerem-se, ainda, 

redimensionamentos político-organizacionais que mantenham implicância sobre a 

alfabetização infantil, no sentido da elaboração de um plano de gestão que inclua o 

fluxo discente e a aprendizagem infantil como prioridades. Este estudo culmina na 

elaboração de uma proposta de linguagem para os anos iniciais que contemple a 

leitura, a oralidade e a escrita, com foco na dobradiça entre os anos iniciais e no 

decorrer do próprio ano letivo. 

 
Palavras-chave: Oralidade. Leitura. Escrita. 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

COSTA, Maria da Conceição. From experience to elaboration: a proposal for a 
Portuguese Language teaching plan in the early years of elementary school..  2015. 
302 f. Thesis (Doctorate in Languade and Education) – Faculdade de Educação, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
 
 
In this paper, analyzed the barriers and opportunities posed by the actual 
circumstances in which the school work is materialized in the early years, during the 
development of a proposed curriculum in the field of language, focusing on the 
enrollment of children in writing. The socialized data is the result of a research 
focused in monitoring the different processes of introducing literacy skills to children. 
Data collection was realized in the time span of 2011 to 2014 and dealt with 1st to 
4th grade classes in a public elementary school. The research dealt with Children's 
Education, considering elementary school 1st grade and its following years. There 
was participation of students from Languages and Literature, graduate and post 
graduate levels, Education graduate students from the Campus Avançado 
Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia in Pau dos Ferros-State University in 
Rio Grande do Norte in Brazil. Data was also collected amongst basic education 
professionals in a municipal public school. The work deals with a qualitative 
approach and participant research as well as a case study with children followed in 
their literacy processes, which were adjusted subjectively. Theoretically, the work 
fundaments itself on studies based on a triad that articulates education, linguistics 
and psychoanalysis and discussions regarding the field of History of Writing. Thus, it 
is possible to observe the qualitative impact in teacher education and their 
educational assessment. The way teachers deal with students’ learning difficulties 
and conduct education brings forth their own positions in the process and at the 
same time, fill the gaps related to training that commonly lack theoretical basis. It is 
suggested a need for political and organizational resizing. This can be done through 
the development of a management plan regarding child literacy; student education 
flow in order to prioritize early learning. This study culminates in a proposal related to 
language approach for the initial years that includes reading, speaking and writing 
skills, focusing on the early years and throughout the school year itself. 
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E aprendi que se depende sempre 
De tanta, muita, diferente gente 

Toda pessoa sempre é as marcas 
Das lições diárias de outras tantas pessoas. 

E é tão bonito quando a gente entende 
Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá 

E é tão bonito quando a gente sente 
Que nunca está sozinho por mais que pense estar. 

(Caminhos do Coração, de Gonzaguinha). 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho investigativo é um recorte da pesquisa “O desafio de ensinar a 

leitura e a escrita no contexto do Ensino Fundamental de nove anos”1, desenvolvida 

por meio da parceria entre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal do Pará 

(UFPA), como proposta interdisciplinar de alfabetização que investiga os processos 

de entrada das crianças na oralidade e na escrita e a permanência delas em sua 

escolarização. Além de possibilitar a troca de experiências entre práticas 

pedagógicas de diferentes regiões do país – Norte, Nordeste e Sudeste –, o trabalho 

em rede, propiciado pelo Projeto Desafios nos seus polos, permite uma 

aprendizagem contínua diante das demandas emergentes do(s) processo(s) de 

alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Nesta tese, socializamos experiências desenvolvidas no decorrer de quatro 

anos – 2011 a 2014 – no polo da UERN em Pau dos Ferros/RN, onde atuamos 

como coordenadora local desde agosto de 2012. No período de março de 2011 a 

julho de 2012, exercemos a função de pesquisadora na Escola de Aplicação da 

USP, em turmas de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, enquanto outro pesquisador 

assumia a coordenação do polo da UERN. No entanto, considerando a necessidade 

de um acompanhamento pedagógico mais direto por parte de professores ligados ao 

Departamento de Educação do Campus Avançado Profa. Maria Elisa de 

Albuquerque Maia – CAMEAM/UERN –, passamos a assumir a coordenação local 

no polo de Pau dos Ferros/RN, em agosto de 2012. 

Nosso objetivo está centrado na análise dos entraves e das possibilidades 

postas pelas condições reais em que o trabalho escolar se materializa nos anos 

iniciais, durante a elaboração de uma proposta curricular no campo da linguagem, 

com foco na entrada das crianças na escrita. 

                                                           
1 Projeto financiado pela CAPES, aprovado via Edital n. 038/2010/CAPES/INEP, desenvolvido entre 
os anos 2011 e 2014 nas Escolas de Aplicação da USP e da UFPA e em uma escola da rede 
municipal de ensino, na UERN. A partir de então, as referências a esse trabalho investigativo se 
reportarão a este como Projeto Desafios. 
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Ao focarmos nossa análise na entrada das crianças na escrita 

estabelecemos relações com as Diretrizes postas no Plano Nacional de Educação – 

PNE (2014-2024) –, especificamente em sua Meta 5, que visa “alfabetizar todas as 

crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino Fundamental” 

(BRASIL, 2014, p. 7). Nesta tese, analisamos condições possíveis para que as 

crianças sejam alfabetizadas. Na Meta 2, na estratégia 2.3, que prevê “criar 

mecanismos para acompanhamento individualizado dos(as) alunos(as) do Ensino 

Fundamental” (BRASIL, 2014, p. 5), também encontramos convergências com esta 

pesquisa. Ao convergirmos com essas pretensões, buscamos possibilidades de 

assumi-las na prática, a partir do chão da escola, através da construção de 

condições reais para que esses dois objetivos sejam cumpridos, sem reduzir-se 

apenas a discursos burocrático-pedagógicos no campo educacional.  

Ao acompanharmos e sistematizarmos uma proposta curricular no campo da 

linguagem que corresponda às demandas do Ensino Fundamental de nove anos, 

consideramos as heterogeneidades que permeiam os diferentes processos de 

entrada das crianças na escrita e a necessidade de dobradiças2 entre os anos 

iniciais, mediante compreensão e construção de estratégias para lidar com os seus 

mais divergentes processos. Resultante desse acompanhamento, ao final de 2014, 

esta pesquisa culminou em redimensionamentos na proposta curricular no campo da 

linguagem, como atendimento às heterogeneidades postas nesse nível de ensino.  

As experiências apresentadas nesta tese foram acompanhadas por alunos 

dos cursos de Letras e Pedagogia do CAMEAM/UERN, pós-graduandos do 

Mestrado em Letras do mesmo Campus e profissionais da educação básica de uma 

escola da rede pública do município de Pau dos Ferros/RN, contemplando, dentre 

estes, cinco professores, quatro que lecionaram em turmas de 1º ao 4º ano e um 

docente que trabalhava no laboratório de informática, além de uma coordenadora 

pedagógica que acompanhava as respectivas turmas. Todos esses pesquisadores 

constituíam o grupo de bolsistas do Projeto Desafios, envolvidos na pesquisa no 

polo da UERN. 

                                                           
2 Esse conceito bastante explorado nesta pesquisa reporta-se ao estabelecimento de continuidade na 
aprendizagem das crianças entre níveis diferentes de ensino – Educação Infantil e 1º ano, e entre os 
demais anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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Esses bolsistas tiveram sua carga horária semanal dividida entre 

atendimentos individuais e/ou coletivos3 às crianças diagnosticadas com dificuldades 

de aprendizagem e encontros semanais nos quais eram elaboradas atividades 

(diagnósticas e de intervenção) que seriam aplicadas durante o acompanhamento 

das crianças. Os alunos contemplados nesta pesquisa correspondem, 

especificamente, aos ingressantes do 1º ano em 2011 que chegaram ao 4º ano em 

2014 (22 crianças) e àqueles que cursaram o 1º ano em 2012 e concluíram o 3º ano 

em 2014 (28 crianças), totalizando 50 alunos integralmente atendidos4. São também 

enfocados casos de crianças matriculadas nessas turmas, mas que tiverem sua vida 

estudantil interrompida, seja por motivos de transferência para outra instituição, seja 

por evasão da escola campo de pesquisa. 

Através de uma abordagem qualitativa, utilizamos registros dos bolsistas 

obtidos por meio de observações diretas e intervenções em turmas iniciais do 

Ensino Fundamental, as quais geraram anotações cotidianas em diários de campo, 

bem como relatórios semestrais e anuais. Esses dados foram tabulados em forma 

de ilustrações (quadros, gráficos, figuras e fluxogramas) e tabelas que informam o 

desempenho de cada criança matriculada nas turmas. Fizemos uso de fichas 

diagnósticas que registravam as produções dos alunos e de suas elaborações 

escritas, da Educação Infantil ao 4º ano, as quais forneceram dados acerca da 

alfabetização de cada aluno, em uma perspectiva longitudinal. Acoplamos a esses 

registros sistematizações resultantes dos encontros regionais anualmente realizados 

entre os membros do Projeto Desafios e dos encontros locais com os membros da 

pesquisa no polo.  

A escolha da escola lócus de pesquisa foi realizada tendo como critério o 

baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em turmas de 4º e 5º 

ano. Em 2009, ano que precedeu a elaboração do Projeto Desafios, do qual esta 

pesquisa é recorte, o IDEB da escola limitou-se a 3.5. Se comparado às demais 

instituições participantes do Projeto Desafios – as Escolas de Aplicação da USP 

                                                           
3 Nesta pesquisa, as atividades realizadas com as crianças denominadas atendimento são 
pedagogicamente elaboradas de forma a contemplar suas dificuldades de aprendizagem. Divergindo 
do reforço que ocorre no contraturno, atendimento acontece no mesmo horário de aula em que a 
criança está na escola. 
4 Há duas categorias de alunos: os atendidos integralmente, que correspondem aos que tiveram três 
ou quatro anos de acompanhamento, desde o 1º ano ao 3º/4º ano em 2014, e os atendidos 
parcialmente, ou seja, os que foram acompanhados em suas aprendizagens por menos de dois anos 
e meio porque foram transferidos de outra escola no curso da pesquisa ou deixaram de frequentar a 
escola campo de pesquisa antes que o trabalho investigativo fosse concluído. 
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(6.6) e da UFPA (5.5) –, o IDEB se caracterizava como muito baixo. Tais dados 

provocaram os pesquisadores integrantes do Projeto Desafios, no sentido de 

investigar escolas públicas em regiões diferentes, também em instâncias 

administrativas diferentes: estadual, municipal e federal. O resultado desse IDEB, 

associado às demandas visíveis no dia a dia das escolas públicas, fez emergir a 

necessidade de um trabalho escolar que lidasse com as heterogeneidades discentes 

no contexto do Ensino Fundamental de nove anos, considerando que nessa escola 

já eram desenvolvidos projetos institucionais ligados à pesquisa e à extensão 

universitária na UERN, além de estágios supervisionados vinculados à referida 

instituição de ensino superior. 

Acrescentamos à justificativa desta pesquisa os questionamentos que 

surgiram a partir da determinação da Lei n. 11.114, que prevê a entrada de crianças 

de seis anos no Ensino Fundamental, principalmente quanto à sua inserção na 

realidade oral e escrita, sem despir-se do ludismo que permeia a Educação Infantil. 

Esses questionamentos estão atrelados à necessidade de pensarmos em uma 

dobradiça entre a Educação Infantil e o 1º ano do Ensino Fundamental, isto é, em 

um trabalho de continuidade e articulação entre os dois ciclos escolares. 

Reforçamos que poucos são os trabalhos de acompanhamento da implementação 

de leis como essa nas escolas, tendo em vista que os apontamentos gerais 

prescritos nos documentos legais que as direcionam nem sempre são 

compreendidos no cotidiano dos espaços escolares onde são operacionalizadas. 

Consideramos, também, a necessidade de acompanhamento do trabalho 

desenvolvido nos anos iniciais como parte de uma dinâmica cíclica de 

aprendizagem, em que as dobradiças entre níveis e anos sejam discutidas e 

pedagogicamente levadas em conta como responsabilização coletiva de um grupo 

de professores. 

Outro fator que justifica a realização desta pesquisa é a aposta na 

abordagem da oralidade, leitura e escrita que culmine em uma proposta curricular 

que atenda às heterogeneidades discentes, direcionada pelas possibilidades de 

aprendizagem dos textos da tradição oral como parte do currículo, conforme já 

defendido por Eric Havelock (1995). Nessa abordagem, adotamos a concepção de 

uma “subjetividade de permeio”, termo forjado por Claudemir Belintane (2013), que 

emerge dos traquejos e jogos orais e, principalmente, do texto literário em sala de 

aula, facilitando a inserção da criança na escrita, unindo teorias no campo da 
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psicanálise, linguística e educação. Essa proposta curricular é atravessada por uma 

escuta atenta aos pormenores da linguagem e está fundamentada teoricamente na 

escuta do equívoco, apresentada por Cláudia de Lemos (2002), que, além de 

propiciar discussões acerca da alfabetização infantil, estende-se aos docentes no 

desdobramento de sua prática em sala de aula.  

Em termos de organização textual, esta tese encontra-se estruturada em 

três capítulos, além desta introdução e das considerações finais. Na introdução, são 

apresentados os objetivos, a justificativa e a organização textual.  

No primeiro capítulo, enfocamos as bases metodológicas sob as quais esta 

tese está edificada. Atentamos para uma pesquisa participante de cunho qualitativo, 

em que retomamos os instrumentos de pesquisa e a parte metodológica que 

possibilitou a realização deste trabalho investigativo. Esse capítulo apresenta as 

articulações teóricas nos campos da educação, linguística e psicanálise que 

fundamentam este trabalho. Além disso, tecemos algumas observações a respeito 

das aproximações e distanciamentos entre a oralidade e a fala cotidiana. 

Discutimos, ainda, a relação entre oralidade, leitura e escrita segundo autores como 

Eric Havelock (1995, 1996), Walter Ong (1998) e Louis-Jean Calvet (2011), na 

perspectiva de compreendermos os impactos socioeducativos propiciados pelo 

surgimento da escrita. Leda Tfouni (2001, 2006, 2008a, 2008b, 2010), Cláudia de 

Lemos (2002) e Claudemir Belintane (2010, 2013) nos auxiliam na discussão de 

concepções contemporâneas acerca de conceitos como sujeito, escuta do equívoco 

e subjetividade de permeio. 

No segundo capítulo, discutimos a implantação do Ensino Fundamental de 

nove anos, situando a base legal, os propósitos políticos que a sustentam e os 

impactos causados na escola pública, tendo em vista que todas as crianças 

investigadas em seu processo de alfabetização frequentam esse nível de ensino. No 

mesmo capítulo, apresentamos os programas e projetos dos quais a escola 

participa, as diretrizes orientadoras do trabalho pedagógico, como o Projeto Político-

Pedagógico (PPP), o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica já existente, além 

do quadro de recursos humanos, na tentativa de (re)conhecimento do lugar onde se 

fundam as práticas pedagógicas investigadas. Apresentamos, ainda, ilustrações 

(quadros, gráficos, figuras e fluxogramas) e tabelas que informam sobre o número 

de alunos participantes integrais da pesquisa (do 1º ao 3º e do 1º ao 4º ano) e os 

participantes parciais, que tiveram interrupção no acompanhamento da 
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aprendizagem por deixarem de frequentar a escola. Ao discutirmos o fluxo de 

alunos, socializamos gráficos que o atestam, situando casos de crianças com 

acompanhamentos interrompidos, os quais são justificados tanto por fatores 

econômicos como pela representação social que os pais possuem da escola, que 

poderão minimizar esse fluxo. 

No terceiro capítulo, tratamos da possibilidade de elaboração de um 

currículo de linguagem em meio aos contextos em que as heterogeneidades 

docentes e discentes se entrecruzam, através de manejos pedagogicamente 

direcionados, em que a oralidade aparece como articuladora da aprendizagem 

infantil. Nesse capítulo, discutimos a possibilidade de uma escuta detalhada e a 

elaboração de novas formas de diagnósticos mais completos, culminando no 

impacto que um trabalho dessa natureza tem na elaboração de objetivos de 

aprendizagem, sobretudo, nos três primeiros anos do Ensino Fundamental. 

Apresentamos, ainda, redimensionamentos de cunho político-organizacional que 

excedem o âmbito da sala de aula, postos em um plano de gestão elaborado e 

discutido coletivamente, conforme demonstrado no Fluxograma 4. 

Nas considerações finais, reportamo-nos a apontamentos que têm incidência 

direta no trabalho desenvolvido nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em 

relação ao processo de aprendizagem discente e ao seu entorno pedagógico e 

organizacional, considerando que o foco desta tese está centrado no 

acompanhamento dos diferentes processos de entrada das crianças na escrita. 

Diagnosticamos os impactos qualitativos desta pesquisa na formação docente e no 

manejo pedagógico, que apontam formas de o professor se posicionar ao lidar com 

as dificuldades de aprendizagem dos alunos e, ao mesmo tempo, preencher lacunas 

de uma formação que nem sempre oferece bases teóricas para tanto. Sugerimos, 

ainda, redimensionamentos político-organizacionais que interferem na alfabetização 

infantil, no sentido da elaboração de um plano de gestão que inclua o fluxo discente 

e a aprendizagem como prioridade. Finalizamos esta tese apresentando uma 

proposta do ensino em linguagem para os anos iniciais que contemple a leitura, a 

oralidade e a escrita, com foco na dobradiça entre os anos iniciais e no decorrer do 

próprio ano letivo. 

Uma proposta dessa natureza, que parte do chão da escola, das sugestões 

dos que se envolvem diretamente na alfabetização infantil, é algo que gera 

insegurança, principalmente quando esta não é conduzida por módulos prontos, 
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conforme acontece com parte dos projetos e programas que chegam à escola, como 

testagem teórica. Mais do que uma proposta, esta pesquisa se consolida como o 

desdobramento de ações que visam muito mais que direcionamentos para o Ensino 

Fundamental. Configura-se como uma forma concreta de lidar com a 

heterogeneidade e as situações desafiantes nas escolas públicas partindo de 

demandas reais. Ao considerarmos a alfabetização como responsabilidade coletiva, 

em que toda a escola deve preocupar-se com esse processo, desmistificamos 

discursos marcados pela culpabilização do fracasso escolar, atribuído aos indivíduos 

isolados ou ao professor do ano anterior ao que os alunos se encontram. Acima de 

tudo, este trabalho trata de situações reais geradas no cotidiano das escolas, 

possibilitando reflexões sobre posicionamentos docentes ao lidarem com as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos, em um misto contínuo entre docência, 

pesquisa e produção de conhecimento, em que “tanta gente5” participa desse 

processo coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Alusão à canção “Caminhos do coração”, de Gonzaguinha, composição lançada em 1982, em 
LP/CD, no álbum também denominado Caminhos do coração. 
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1 UMA TRAJETÓRIA INVESTIGATIVA CONSTRUÍDA A VÁRIAS MÃOS 

 

  

Abordaremos, neste capítulo, as bases teórico-metodológicas que sustentam 

este trabalho investigativo. Iniciamos pela ênfase no processo de coleta e 

interpretação dos dados. Em seguida, apresentamos autores dos campos 

educacional, linguístico e psicanalítico que exploram concepções sobre sujeito, 

escuta, “subjetividade de permeio” e autoria, combinados com pesquisadores que 

discutem tradição oral e escrita. Essas discussões teóricas são reflexões 

imprescindíveis ao ensino da leitura e da escrita na contemporaneidade.  

Os pesquisadores envolvidos neste trabalho, no polo da UERN, 

desdobraram-se em profissionais da escola lócus da pesquisa, cadastrados como 

bolsistas do Projeto Desafios, dentre eles, um coordenador pedagógico, um 

professor que trabalhava na sala de informática e docentes distribuídos entre turmas 

de 1º, 2º, 3º e 4º anos, não excedendo o total de mais de três professores por ano6. 

O trabalho investigativo estendeu-se aos graduandos dos cursos de Pedagogia e 

Letras, do CAMEAM/UERN, e aos alunos do Programa de Pós-Graduação em 

Letras do Departamento de Letras Estrangeiras (DLE) da referida universidade. 

Esse diálogo configura-se como propósito do Programa Observatório da Educação 

(OBEDUC), instituído pelo Decreto Presidencial n. 5.803, de 8 de junho de 2006, 

qual seja, o de propiciar interação entre graduandos, pós-graduandos e profissionais 

da educação básica. Registramos ainda a contribuição dos membros do Projeto 

Desafios da USP e da UFPA nas discussões acerca da elaboração dessa proposta 

de trabalho, também em processo de construção em suas respectivas Escolas de 

Aplicação. 

São, ainda, consideradas participantes deste trabalho investigativo as 

crianças que no ano de 2011 e 2012 ingressaram no 1º ano do Ensino Fundamental 

na escola municipal campo de pesquisa, 22 (vinte e duas) em 2011 e 28 (vinte e 

oito) em 2012, totalizando 50 (cinquenta) alunos integralmente atendidos pelos 

bolsistas. Elas foram acompanhadas em seus processos de aquisição da leitura e da 

                                                           
6 No ano de 2011, foram acompanhadas duas turmas: uma de 1º e outra de 2º ano do Ensino 
Fundamental. Em 2012, três turmas: uma de 1º, uma de 2º ano e uma turma multiano (1° e 2°). Em 
2013, três turmas: uma de 2º, uma de 3º e uma multiano (2° e 3°). Em 2014, foram acompanhadas 
três turmas: duas de 3º ano e uma de 4º ano. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5803.htm
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escrita pelos pesquisadores descritos no parágrafo anterior, até a finalização do ano 

letivo de 2014, período em que cursavam o 3º e o 4º ano, respectivamente. Existe 

um número significativo de alunos que no período de 2011 a 2014 também 

participaram desta pesquisa não de forma integral, por motivos de evasão ou 

transferência. O trabalho realizado com esses alunos provocou discussões sobre a 

alfabetização atravessada por novas possibilidades de diagnóstico das suas 

condições iniciais de oralidade e letramento. Além disso, permitiu ações de 

intervenção quando identificadas dificuldades de aprendizagem nas turmas 

acompanhadas pela pesquisa, que serão detalhadas nos Capítulos 2 e 3.  

A hipótese investigativa desta pesquisa está centrada na aposta em 

condições reais, possíveis, que possibilitem à escola pública assumir o Ensino 

Fundamental de nove anos e o regime de ciclo materializadas no currículo escolar. 

Nosso foco de atuação e investigação estava centrado no manejo pedagógico, na 

compreensão e na elaboração de formas de lidar com os diferentes processos de 

entrada das crianças na escrita, na tentativa de discutirmos e apresentarmos 

condições reais para isso. Acreditamos que a entrada da criança nos anos iniciais 

deve se consolidar como o ingresso em um nível consequente de aprendizagem, em 

que haja continuidade do trabalho desenvolvido na Educação Infantil, possibilitando 

que se constitua, de fato, uma progressão curricular. Essa dobradiça entre níveis de 

ensino é apontada na proposta como algo que necessita ser mais bem debatido, que 

exige ações contínuas e maiores diálogos entre docentes, tematizando os 

conhecimentos e dados contextualizados. 

Com relação a esse debate, ou seja, a esse esforço coletivo que estabelece 

a conexão entre ciclos e entre anos, chamamos “dobradiça”. Tal dobradiça pode 

estabelecer objetivos mínimos e de transição, que impliquem a continuidade da 

aprendizagem dos anos anteriores e dos posteriores ao que a criança se encontra. 

No sentido de continuidade entre níveis de ensino, essa proposta parte de uma ação 

inicial que consiste na retomada de materiais da Educação Infantil das crianças 

ingressantes no 1º ano do Ensino Fundamental. Essa ação se dá por meio da 

análise de portfólios contendo a trajetória estudantil das crianças, em que se 

identificam avanços e recuos na aprendizagem destas, em uma perspectiva 

longitudinal. 

Este trabalho está assentado na abordagem qualitativa em educação, por 

serem considerados os fenômenos em sua dinamicidade, à proporção que 
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analisamos as situações e os indivíduos em sua relação com o contexto em que se 

materializam. Os indivíduos aqui analisados correspondem aos alunos 

acompanhados pelos bolsistas do Projeto Desafios, em seu processo de aquisição 

da leitura e da escrita, no período de 2011 a 2014, em turmas iniciais do Ensino 

Fundamental. As situações, por sua vez, são estendidas a momentos de realização 

de atividades individuais e/ou coletivas com os alunos acima identificados e todo o 

entorno socioeducacional em que estes estão inseridos. 

A opção por uma abordagem qualitativa é justificada por compreendermos o 

enfoque desta na “[...] partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem 

objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes 

que somente são perceptíveis a uma atenção visível” (CHIZZOTTI, 2011, p. 28). 

Temos clareza da existência de técnicas na abordagem qualitativa que privilegiam 

aspectos quantitativos e vice-versa, o que não significa oposição, mas identificação 

de instrumentos quantitativos que auxiliam no tratamento dos dados em 

determinados trabalhos investigativos e na dialética existente entre abordagens 

divergentes de pesquisa. Para tanto, neste trabalho, fizemos uso de ilustrações 

(quadros, gráficos, figuras e fluxogramas) que informam sobre a aprendizagem 

infantil ou aspectos socioadministrativos que constituem o entorno da escola campo 

de pesquisa, sem os quais o diálogo com o leitor se tornaria menos esclarecedor. 

Na perspectiva qualitativa adotada neste trabalho investigativo, assumimos a 

pesquisa participante em todo o percurso metodológico, posto que em seus 

desdobramentos foram imprescindíveis a pesquisa de campo, as observações 

diretas do processo de alfabetização infantil e as posteriores intervenções no 

trabalho desenvolvido em turmas do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental, através 

da elaboração e aplicação de atividades que facilitassem a entrada das crianças na 

escrita.  

Alguns questionamentos podem ser levantados em função da adoção da 

observação participante, por também assumirmos a coordenação local do Projeto 

Desafios, do qual esta pesquisa é recorte. Vale justificarmos que os dados 

emergentes das observações cotidianamente realizadas eram, semanalmente, 

discutidos em uma perspectiva interventiva de mudança da realidade, ou seja, as 

dificuldades de aprendizagem discente constatadas mediante observações eram 

analisadas no sentido de provocar mudanças nos posicionamentos das crianças de 

forma a encontrar possibilidades de inseri-las na escrita, como também em cada 
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sujeito da pesquisa: professores, bolsistas, coordenadora. Além da orientação das 

situações observadas e do acompanhamento destas em seus desdobramentos 

semanais, interagimos com os envolvidos na pesquisa (crianças e bolsistas) e com 

base nesses dados planejamos atividades pedagógicas a serem desenvolvidas 

semanalmente. Nessa direção, efetivamos uma intervenção direta nos diferentes 

processos de alfabetização das crianças, provocando mudanças na realidade da 

educação básica. As intervenções por nós realizadas permitiam a comparação entre 

avanços e recuos na aquisição da leitura e escrita das crianças, o que assegurou, de 

fato, a efetivação de mudanças no processo de pesquisa, antes mesmo que o 

trabalho investigativo estivesse concluído.  

Nesse trabalho contínuo de orientação e contato com os alunos e 

pesquisadores envolvidos na pesquisa, a observação participante se efetiva quando 

assumimos posição semelhante ao que Chizzotti discute, quando a define: 

 

Não é um mero conjunto de métodos, meios e técnicas, mas se 
fundamenta em uma ética e em uma concepção alternativa da 
produção popular de conhecimento, segundo a qual as pessoas 
comuns são capazes de compreender e transformar sua realidade. 
Trata-se de um modelo e de um meio de mudança efetiva para a 
qual os sujeitos implicados devem elaborar e trabalhar uma 
estratégia de mudança social (CHIZZOTTI, 2011, p. 90).  

 

Aliado a esse posicionamento, consideramos que a intervenção nos 

diferentes processos de entrada das crianças na leitura e na escrita no contexto do 

Ensino Fundamental de nove anos se consolida como uma mudança social 

necessária e emergente para países como o Brasil, onde tanto se discute a 

premente melhoria na qualidade da educação básica. 

Marli André, ao discutir a contribuição dos estudos etnográficos na prática 

escolar, enfatiza: “A observação é chamada de participante porque parte do princípio 

de que o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, 

afetando-a e sendo por ela afetado” (ANDRÉ, 1995, p. 28). Essa interação com as 

situações observadas e analisadas propiciou uma participação coletiva entre 

bolsistas (alunos de graduação, pós-graduação e professores) tanto na coleta como 

na análise dos dados, incidindo diretamente não somente no processo formativo 

coletivo, mas também no desenvolvimento de uma escuta atenta aos mais variados 

processos de entrada da criança na escrita. A princípio, enfatizamos que muitas 
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situações pedagógicas não foram exploradas como deveriam, posto que os bolsistas 

ainda se encontravam em fase inicial de compreensão dos propósitos da pesquisa. 

No entanto, com o decorrer do ano letivo, os bolsistas tanto apuravam sua 

sensibilidade atentando às singularidades do processo de alfabetização de cada 

criança e interessando-se mais pelos entraves apresentados pelos alunos, quanto 

mobilizavam maior repertório de conhecimentos, associando discussões teóricas à 

vivência em sala de aula. 

O trabalho investigativo, nessa perspectiva, desprende-se de características 

historicamente marcantes nas pesquisas em educação, nas quais os pesquisadores, 

que geralmente não atuam na educação básica – etapa em que se gestou a maior 

parte das problemáticas educacionais –, definem o objeto de pesquisa, coletam os 

dados, interpretando-os à luz de seus interesses acadêmicos e de suas discussões 

teóricas, mas nem sempre apontam mudanças operacionalizáveis aos indivíduos e 

às situações observadas e analisadas. 

Compreendemos que, ao assumirmos o papel de pesquisador participante, 

envolvido diretamente com as mudanças no processo de aprendizagem infantil, 

propiciamos um maior engajamento com pesquisas em educação ligadas a 

problemáticas reais que se constituem, historicamente, demandas teórico-práticas. 

Os pesquisadores, tanto os professores quanto os alunos da graduação ou da pós-

graduação, são convocados a serem responsáveis pelo processo investigativo e a 

redefinirem suas ações na escola onde as práticas pedagógicas se materializam em 

seus contextos socioeducativos, despindo-se de lamentações históricas que 

culpabilizam o aluno, a família ou a escola pelo fracasso escolar, sem muita ênfase 

no compromisso social docente ao lecionar em uma turma de crianças em processo 

de alfabetização.  

Acompanhar durante quatro anos o processo de aprendizagem infantil nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental é tarefa complexa, que exige trabalhos 

pedagogicamente direcionados não apenas às crianças, respeitadas em seus 

diferentes processos de alfabetização. Para além da heterogeneidade no meio 

discente, apontada neste trabalho, identificamos a própria heterogeneidade dos que 

conduzem o processo educativo desdobrada nas diversas concepções de educação, 

ensino e aprendizagem, ancorada em seus processos formativos diversos. 

Por um lado, identificamos uma heterogeneidade, comum às turmas, 

apresentada através das crianças advindas de origens socioeconômicas diferentes, 
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com variadas formas de acesso à leitura e à escrita, o que caracteriza as 

diversificadas condições de letramento e oralidade nas salas de aula das escolas 

públicas brasileiras, conforme aponta Tfouni (2006). Além dessa, observamos outra 

heterogeneidade: a de cunho escolar, que pode ser construída pelo próprio 

professor ao privilegiar determinados grupos de crianças ou alunos isolados, em 

uma perspectiva educacional excludente, consequência de uma sociedade também 

historicamente fundada sob a lógica da exclusão social. 

Uma pesquisa participante dessa natureza, além de provocar discussões 

que acoplam a alfabetização e seu entorno, provoca mudanças de posicionamentos, 

em que, independentemente do grau de experiência investigativa dos pesquisadores 

sobre os dados, todos os envolvidos contribuem para as mudanças de caráter 

teórico-metodológico que vierem a se efetivar no decorrer da pesquisa. Ao 

interagirmos com os indivíduos investigados, o estudo de caso se consolidou como 

uma pertinente estratégia de pesquisa, considerando que este possibilita: 

 

Reunir os dados relevantes sobre o objeto de estudo e, desse modo, 
alcançar um conhecimento mais amplo sobre esse objeto, dissipando 
as dúvidas, esclarecendo questões pertinentes, e, sobretudo, 
instruindo ações posteriores (CHIZZOTTI, 2011, p. 135).  

 
 

Nesse sentido, analisamos casos específicos de entrada na escrita, por 

parte das crianças, que bem ilustram a aposta na oralidade que faz escrita e o 

desenvolvimento de uma escuta das singularidades infantis em processo de 

aprendizagem, conforme apresentado no Capítulo 3. 

Dentre os estudos de caso, que podem se subdividir em intrínsecos, 

instrumentais e coletivos, esta pesquisa fez uso das três modalidades, em que nos 

detemos tanto em casos particulares de aprendizagem infantil, assumindo a 

característica intrínseca, quanto na perspectiva instrumental, por visar “[...] o exame 

de um caso para esclarecer uma questão ou refinar uma teoria [...]” (CHIZZOTTI, 

2011, p. 137). Por fim, a característica coletiva do estudo de caso foi adotada por 

conseguirmos estender compreensões elaboradas a partir dos casos observados a 

outras situações, não relatadas nesta tese, bem como a outras ocorrências de 

crianças que passaram por semelhantes dificuldades de aprendizagem nos outros 

polos onde se desenvolveu o Projeto Desafios – USP e UFPA. 
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Na coleta de dados, fizemos uso dos registros dos bolsistas que 

acompanharam o processo de alfabetização das crianças em turmas do 1º ao 4º ano 

do Ensino Fundamental, desenvolvendo atividades coletivas ou individuais que 

visassem à entrada das crianças na escrita. Essas atividades eram aplicadas 

considerando uma escuta aguçada da linguagem oral das crianças, de seus 

registros gráficos (desdobrados em desenhos e escritas), com foco em suas 

representações, levando em conta os pormenores que se escondem nas entrelinhas 

das expressões que, nem sempre, são visíveis aos olhos do pesquisador. A vivência 

cotidiana com os alunos em processo de alfabetização tem atestado que um “não” 

emitido por eles nem sempre significa um posicionamento baseado em uma 

negação, o que nos fez recorrer à denegação explorada por Freud (1925), abordada 

no Capítulo 3.  

A insistência e aproximação entre o professor e a criança podem ser 

pedagogicamente traduzidas em estratégias que facilitam a compreensão de fatores 

que impedem a consolidação da escrita. A compreensão desses fatores possibilita 

ações docentes que visam reposicionamentos subjetivos por parte da criança. Esses 

reposicionamentos são atravessados por escutas mais afinadas, embasadas na 

compreensão teórica de autoras como De Lemos (2002), que, ao discutir a aquisição 

da linguagem, reporta-se à escuta do equívoco, que mobiliza três posicionamentos: 

da criança em relação ao outro; da língua como polo dominante; e da divisão entre o 

que se fala e o que se ouve, explorada nos subtópicos posteriores nesse mesmo 

Capítulo. De Lemos aponta a emergência de um sujeito entre a instância da fala e 

da escuta, posicionamento também assumido por Belintane (2013), ao tratar a 

oralidade desdobrada nos jogos linguageiros, narrativas e cantigas da infância como 

facilitadora da entrada da criança na escrita que atravessa toda a discussão teórica 

desta tese. Com base na análise do discurso de Michel Pêcheux e na psicanálise de 

Jacques Lacan, Tfouni (2008a, p. 149) reporta-se ao sujeito do desejo, à autoria e à 

contenção da deriva, afirmando que “[...] a narrativa torna possível que o sujeito fale 

de si de maneira disfarçada”. A narrativa compreendida dessa forma leva-nos a 

estabelecer pontes teóricas com essa autora, embora desenvolva grande parte de 

suas investigações em espaços não escolares.  

Considerando essas discussões teóricas, reafirmadas no decorrer desta 

tese, e seus ajustes no contexto do Ensino Fundamental de nove anos, 

compreendemos que a escuta atenta aos pormenores da linguagem traduz o que 
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nem sempre é expresso pelo aluno. Essa escuta atravessada por olhares docentes 

diferentes ou semelhantes acerca do mesmo aluno permite a elaboração de 

diagnósticos mais precisos na alfabetização infantil para além do que os órgãos dos 

sentidos são capazes de captar. 

Os registros possibilitados por essa escuta, obtidos através de observações 

diretas e intervenções em turmas iniciais do Ensino Fundamental, foram 

desdobrados em anotações em diários de campo, relatórios semestrais e anuais 

contendo variadas formas de ilustrações (quadros, gráficos, figuras e fluxogramas) e 

tabelas que organizam dados acerca do desempenho de cada criança matriculada 

nas turmas. Essas anotações foram elaboradas mediante critérios de avaliação do 

desempenho dos alunos, conforme apresentado no Quadro 4, no Capítulo 3, em que 

sistematizamos critérios para a análise dos diagnósticos de reconto como uma das 

modalidades avaliativas do desempenho discente na linguagem oral. No Quadro 3, 

no Capítulo 2, exibimos a compilação de terminologias utilizadas para categorizar os 

alunos quanto ao seu desempenho na turma, em níveis diferentes de aprendizagem, 

embora priorizássemos a descrição da situação específica de cada aluno, além da 

sua categorização por nível. No Capítulo 3, disponibilizamos o Quadro 5, que 

contempla critérios que avaliam o desempenho dos alunos na leitura e escrita. 

Essas ilustrações e tabelas que foram elaboradas no decorrer da pesquisa ajudaram 

a interpretar o desempenho dos alunos na oralidade, leitura e escrita. Associadas 

aos relatórios individuais dos bolsistas, informavam sobre que intervenções planejar 

para as aulas posteriores aos diagnósticos e interpretação dos dados, auxiliando na 

sistematização de compreensões teóricas a respeito da alfabetização infantil e dos 

fatores que mantêm impactos sobre esta. Esses registros são resultantes de uma 

escuta atenta aos pormenores da linguagem que ultrapassa a mera análise literal do 

que é expresso oralmente pelos alunos. Auxiliam ainda em avanços nas práticas 

docentes quanto ao registro da aprendizagem, além de possibilitar, no processo de 

suas elaborações, reflexões acerca de conceitos como oralidade, forjados de 

maneira a não ser visto como sinônimo da fala cotidiana, como geralmente é 

abordado por outras teorias. 

Realizamos a análise e interpretação dos registros, conforme já mencionado, 

através de escutas e diálogos coletivos a respeito das representações infantis e 

suas entrelinhas. Os registros eram lidos e interpretados baseados nas produções 

anteriores da criança, de modo a serem considerados no contexto da progressão 
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discente. A coleta de atividades realizadas pelas crianças nos anos anteriores ou em 

escolas diferentes, quando elas iniciavam o ano letivo em outra instituição educativa, 

auxiliava-nos na compreensão de como a transição da Educação Infantil para o 1º 

ano e entre os anos posteriores ao 1º se efetivava, de fato, como continuidade no 

processo de aprendizagem discente. A elaboração de um questionário destinado às 

famílias das crianças ingressantes no 1º ano, conforme Anexo A, auxiliou na 

identificação de suas condições socioeconômicas. 

 A interpretação dos registros também foi realizada com base em discussões 

linguísticas, psicanalíticas e educacionais à luz de pesquisadores da história da 

escrita. Essa interpretação se efetivou através de um trabalho extensivo sobre dados 

concretos do cotidiano das escolas ao considerarmos a história de vida das 

crianças, suas produções desde a Educação Infantil, as relações estabelecidas com 

a turma e durante atendimentos individuais e/ou coletivos, além dos registros de sua 

aprendizagem em diários de classe e de campo.  

Todo esse cuidado ao lidar com as dificuldades dos alunos convergia na 

tentativa de apontamentos mais precisos a respeito destas, divergindo dos tão 

conhecidos relatos escritos da aprendizagem, que, além de sintéticos, pouco 

traduzem acerca dos processos de cada aluno.  

Durante o desenrolar desta pesquisa, as discussões giravam em torno de 

questionamentos, assim descritos: como lidarmos com as dificuldades de 

aprendizagem das crianças, a partir de situações reais que englobem a transição 

entre a Educação Infantil, o 1º ano e os anos posteriores, de forma que não 

reforcemos as generalizações escritas sobre as dificuldades dos alunos que nem 

sempre focam as singularidades infantis? Que posicionamentos docentes podem ser 

apontados frente aos desafios postos na atualidade, no contexto da alfabetização? 

Que lacunas são identificadas no campo da formação docente ao lidarmos com 

dificuldades de aprendizagem dos alunos? Questionávamos, ainda, a respeito dos 

fatores que surgem no contexto escolar que têm impacto direto na alfabetização 

infantil e necessitam ser repensados. 

Em relação à aprendizagem, chegamos ao final do ano de 2014 contando 

com um dossiê contendo 39 (trinta e nove) portfólios que registram o desempenho 

individual das crianças participantes da pesquisa que apresentavam dificuldades de 

aprendizagem. Para tanto, consideramos a turma ingressante no 1º ano em 2011, 
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que chegou a 2014 no 4° ano – 9 portfólios –, e a turma ingressante no 1º ano em 

2012, que chegou ao 3º ano em 2014 – 16 portfólios. Há ainda 11 portfólios de 

alunos que, mesmo transferidos para outra escola, demonstraram avanços 

significativos em suas aprendizagens e 3 portfólios de alunos que foram atendidos 

parcialmente, por terem sido transferidos da escola ou por suas matrículas serem 

efetivadas após o início do ano letivo7. Esses arquivos foram desdobrados em 

atividades diagnósticas, registros realizados durante atendimentos individuais, após 

a identificação de dificuldades de aprendizagem que impediam o ingresso da criança 

na escrita. Dispomos, ainda, de produções textuais elaboradas pelos alunos e de 

atividades escritas e de transcrição de informações orais diversas, que 

proporcionam comparações do progresso da criança em sua aprendizagem.  

No que concerne aos bolsistas, temos também um dossiê contendo os 

relatórios semestrais/anuais elaborados, pastas com atividades desenvolvidas 

cotidianamente organizadas categoricamente (sala de aula, extrassala, dever de 

casa, produções), tabelas, quadros e gráficos que apresentam dados tabulados 

acerca da aprendizagem dos alunos envolvidos na pesquisa, além das produções 

didáticas e acadêmicas dos pesquisadores. 

Os registros dos encontros semanais com os membros do Projeto Desafios 

foram por nós utilizados como instrumentos para análise dos dados, posto que os 

fatores que dificultavam ou facilitavam a entrada da criança na escrita geravam 

discussões efervescentes entre os pesquisadores dos polos da UERN, USP e 

UFPA. Os próprios critérios utilizados no desempenho das crianças na oralidade, 

leitura e escrita, apresentados nos Quadros 2, 4 e 11, são consequência de 

discussões geradas nos encontros semanais. Além desses, fizemos uso das fichas 

diagnósticas das crianças e suas produções escritas, da Educação Infantil ao 4º ano, 

que ofereceram dados em uma perspectiva longitudinal, referentes ao processo de 

alfabetização de cada aluno. 

Durante o processo de coleta de dados, utilizamos também as bases legais 

que norteiam o fazer escolar, dentre elas: o PPP, o Regimento Escolar, a Proposta 

Pedagógica da escola (1° ao 5° ano) e as listas de objetivos e conteúdos 

anualmente elaboradas pelos profissionais da escola, além das referências 

                                                           
7 Algumas crianças não possuem registros completos por terem sido transferidas para outras escolas. 
Outras, porém, apresentam poucos relatos por não terem sido alunas das turmas acompanhadas 
pela pesquisa no referido período, consecutivamente. 



34 

 

 
 

nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos. Essas referências não serão 

mencionadas como documentos, mas como bases legais que asseguram o fazer 

administrativo-pedagógico escolar, as quais necessitam ser conhecidas quando 

objetivamos interferir diretamente na prática pedagógica, no contexto dos anos 

iniciais. 

Após quatro anos de um intensivo trabalho de investigação e intervenção 

nas práticas pedagógicas dos professores alfabetizadores que lecionam nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental, a pesquisa culminou em 

redimensionamentos no campo curricular através da elaboração de objetivos para os 

três primeiros anos do Ensino Fundamental, possibilitando a continuidade entre 

níveis de ensino e entre os primeiros anos do Ensino Fundamental8. Para tanto, 

categorizamos os objetivos em mínimos e de transição, como atendimento à 

heterogeneidade discente, levando em conta uma proposta de ensino concreta que 

parta de objetivos que possam ser alcançados, de fato, e que permita uma formação 

contínua entre os anos iniciais. 

A opção por uma pesquisa participante que impacta diretamente a prática 

docente deve estar assentada em ações semanalmente planejadas, que insistem 

em facilitar a entrada da criança na escrita. Concomitantemente a essas ações, esta 

pesquisa tem identificado a emergência de um professor que também se coloque em 

prol da alfabetização infantil, que necessita envolver-se e interessar-se pelas 

dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos. Além de sensibilizar 

docentes a se interessarem pelas singularidades da infância, esta pesquisa mobiliza 

um repertório de conhecimentos acerca da aquisição da linguagem, necessários à 

prática pedagógica.  

Nas primeiras experiências desenvolvidas nesta pesquisa, os bolsistas, em 

sua maioria, insistiam na sensibilidade docente que ajudava os professores a 

enfrentar as dificuldades de aprendizagem. No entanto, a vivência semanal com as 

crianças atesta, de fato, que se o professor permanece no nível da sensibilização e 

desconhece como se efetiva o processo de aquisição da linguagem na infância, 

tanto perde a noção de continuidade no processo de alfabetização quanto 

permanece no estágio inicial de aproximação com os alunos, sem, necessariamente, 

ter clareza a respeito das estratégias necessárias à entrada da criança na escrita.  

                                                           
8 O Capítulo 3 apresenta dados mais específicos acerca dessa proposta. 
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1.1 POR ENTRE AS VEREDAS TEÓRICAS DA LINGUÍSTICA, DA PSICANÁLISE E 

DA EDUCAÇÃO  

 

 

Neste subtópico, abordamos a oralidade, a leitura e a escrita a partir de 

teóricos como Havelock (1995, 1996), Ong (1998) e Calvet (2011), que tratam das 

discrepâncias e relações entre cultura oral e escrita na perspectiva de compreender 

os impactos socioeducativos gerados pelo surgimento da escrita. Essa abordagem 

nos ajudará a elaborarmos reflexões mais precisas acerca da sustentação de 

sociedades como a grega, que, apoiada na tradição oral, conseguiu manter sua 

memória coletiva em lugares e tempos diferentes. Acrescentamos a essa discussão 

os estudos de Tfouni (2001, 2006, 2008a, 2008b, 2010), que fornecerão subsídios 

teóricos que fundamentam a compreensão das concepções de letramento e 

alfabetização, situando-os no contexto de uma sociedade como a brasileira, em que 

o acesso, a permanência e a qualidade da educação são discutidos como 

prementes. Tfouni (2001) será retomada principalmente no Capítulo 3, que trata da 

apresentação de estudos de casos de crianças investigadas em seus processos de 

alfabetização. É dessa autora que tomamos emprestada a concepção de sujeito 

sustentada nesta tese, à luz da abordagem lacaniana. 

Toda a discussão presente neste capítulo é enlaçada à proposição teórica 

de Belintane (2008, 2011), que engata oralidade, leitura e escrita na perspectiva de 

elaboração de uma proposta curricular no campo da linguagem que leve em conta 

as heterogeneidades existentes no contexto do Ensino Fundamental de nove anos. 

A proposição de Belintane (2008), com a qual concordamos, aposta na oralidade 

que faça escrita. Para esse pesquisador, a compreensão do funcionamento do 

inconsciente como linguagem, apontado por Lacan, do esquema psicológico da 

representação da fala e da metáfora do rébus, apresentada por Freud, “[...] 

constituem um caminho profícuo para se pensar as relações entre a história da 

escrita, entrada da criança na língua e, consequentemente, o ensino e a 

aprendizagem da escrita e da leitura” (BELINTANE, 2008, p. 38). 

O ensino e a aprendizagem da escrita e da leitura, nesse sentido, poderão 

ser mediados pelas narrativas de encantamento, de acumulação, dentre outras 

modalidades, além de estar envolvidos nos “jogos linguageiros”, na “palavra 
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esperta”, através de “trava-línguas”, “palavras-valise”, “parlendas” e “revestrés”9, que 

colocam a criança em contato com o imaginário da infância ao aprender a lidar com 

articulações internas da língua – fonemas, sílabas, palavras e frases. 

 
 

1.1.1 Oral versus escrito: história mal contada? 

 
 

A oralidade apresentada nesta tese não é sinônimo da fala cotidiana, ao 

contrário, dela se distancia ao ser reconhecida como “[...] as narrativas míticas, de 

encantamento, de aventuras e outras, que instigam o desejo de continuar a saber, 

aliadas aos gêneros da infância e da tradição oral” (BELINTANE, 2011, p. 158), 

posicionamento também assumido por Havelock (1995). Ao discutirem a equação 

oralidade-escrita, esses autores focam o surgimento dessa segunda e seus 

impactos sociais, também nos convocando a estabelecermos distinções entre a 

conversação e a oralidade, explicando:  

 

Os segredos da oralidade não estão no comportamento da língua 
usada na conversação, mas na língua empregada para o 
armazenamento de informações na memória. Essa língua deve 
preencher dois requisitos: Tem sempre de ser rítmica e narrativa 
(HAVELOCK, 1995, p. 31). 
 

A sintaxe dessa língua deve ser constituída de ritmos e narrativas, despindo-

se de reflexões teóricas ou discussão de conceitos. O épico situa-se nesse intervalo 

entre o entretenimento e o armazenamento de informações destituídas de análises 

teóricas, muito mais próximo do ritmo, da memória e da repetição que embalam os 

tantos traquejos orais que perpassam gerações. 

Ao avaliarmos a prática dos professores envolvidos nesta pesquisa, 

identificamos a ausência da oralidade em muitos registros escritos. Acrescida a essa 

ausência, detectamos inúmeras dificuldades apresentadas pelos professores ao 

lidarem com esta, desde a compreensão do que seja até a elaboração de 

diagnósticos que a envolvam. Através de posicionamentos, como “na oralidade, o 

                                                           
9 Esses conceitos serão mais bem explorados no Capítulo 3. 
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aluno avançou bastante”10, observamos nítido desconhecimento acerca da oralidade 

apontada por Belintane (2011), associando-a à fala cotidiana. Nos mínimos registros 

dos professores que enfocam a oralidade na aprendizagem discente, esta também 

aparece confundida com a retórica – a arte de bem falar. Esse desconhecimento 

pode ser identificado em várias situações em que os professores se reportam à fala 

cotidiana, denominando-a de oralidade. Abaixo, apresentamos o recorte de um 

registro retirado do diário de Classe de uma turma de 1º ano, em 2011, ano em que 

o Projeto Desafios foi iniciado, que tratava da aluna MA EDU: “A aluna é bastante 

ativa, na oralidade sempre faz comentários do que foi lido, contado e assistido” 

(EXCERTO DO DIÁRIO DE CLASSE, 2011). 

Para além da restrição de informações postas no registro, ao considerarmos 

que durante toda esta tese serão tecidas observações a esse respeito, a professora 

refere-se à oralidade como sendo a fala da criança. Com o passar do tempo, o que 

identificamos é que essa oralidade passou a contemplar diagnósticos de reconto, 

embora tenha se restringido ao registro de narrativas, sem que as adivinhas, 

parlendas, dentre outras atividades registradas nos diários de campo dos 

professores, aparecessem nos relatos do diário de classe. Exemplo disso é o 

seguinte registro feito pela mesma professora no ano de 2012, em uma turma de 1º 

ano, a respeito da aluna MA FE: 

 

Oralidade/reconto – Os personagens que aparecem no reconto são 
os mesmos que aparecem na narrativa. Ao longo do conto, a aluna 
se deu conta de que havia esquecido de uma passagem importante 
na narrativa e soube recuperá-la depois, no momento em que 
percebeu que essa passagem era essencial para o desfecho da 
trama (EXCERTO DO DIÁRIO DE CLASSE, 2012). 

 

Em registros como esse, a oralidade refere-se apenas ao diagnóstico de 

reconto. Outras atividades, como parlendas, adivinhas, trava-línguas, dentre outros 

traquejos orais, não foram registradas, apesar de trabalhadas. Essa constatação 

instiga-nos a reflexões acerca do lugar ocupado pela oralidade no contexto dos anos 

iniciais e, consequentemente, das relações que esta estabelece com a linguagem 

escrita no sentido de facilitá-la. Acreditamos nessa facilitação, principalmente, 

quando consideramos que, conforme Belintane (2011, p. 19), a dimensão 

                                                           
10 Frase emitida por uma das professoras envolvidas na pesquisa, no ano de 2012, ao reportar-se à 
capacidade de o aluno expressar-se bem, correspondendo ao uso da língua oral. 
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performática da oralidade se constitui como base para a alfabetização, “[...] por 

conter em sua dinâmica linguageira elementos estéticos que favorecem uma posição 

subjetiva propícia ao ato de ler e de se defrontar com as demandas da escrita”. A 

falta de clareza sobre a oralidade como facilitadora da entrada da criança na escrita 

e o desconhecimento em torno do conceito dessa oralidade geram discrepâncias na 

forma como é vista pelos professores e como a exploramos, junto aos alunos, na 

perspectiva de enlaçá-los na escrita. 

Esse desconhecimento  gera a necessidade de duas escutas: por um lado, a 

docente, relacionada à concepção de oralidade que os professores possuem (como 

é explorada na prática e como é apresentada nos seus registros) e às dificuldades 

encontradas ao lidarem com a oralidade – da sua exploração à avaliação. Por outro 

lado, a discente, que diz respeito a como essa oralidade pode ser aproveitada no 

calor das relações através de traquejos próprios à língua presentes nas parlendas, 

trava-línguas, dentre outros textos. Compreender a oralidade nessa perspectiva 

facilita, ainda, o trabalho com as narrativas nem sempre exploradas, tendo a 

memória como recurso primordial ao enlace da criança no texto narrado.  

No entanto, não basta criticarmos as concepções docentes acerca da 

oralidade, isoladas do contexto de sua formação. Os professores, em sua maioria, 

trazem fortes heranças das intenções pedagógicas apresentadas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), que orientam o trabalho com a língua portuguesa 

através de gêneros discursivos, de caráter utilitarista – bulas de remédio, bilhetes, 

logomarcas, receitas, como forma de atender aos planos da vida social, em que a 

língua se efetivaria, de fato. A esse respeito, Belintane (2013), apesar de reconhecer 

a intenção dos que participaram da elaboração dos PCNs visando o atendimento à 

diversidade, aponta a consolidação de uma discursividade adultocêntrica que rouba 

da infância suas fantasias e encantamentos próprios dessa fase.  

Para além da incompreensão do conceito de oralidade no contexto dos anos 

iniciais, as discrepâncias entre o oral e o escrito nesse contexto têm heranças 

históricas. A passagem da cultura oral à escrita provocou um impacto social definido 

como “[...] uma crise que ocorreu na comunicação humana, quando a oralidade 

grega se transformou em literacia” (HAVELOCK, 1996, p. 7). Tal transição é 

historicamente questionada acerca das mudanças causadas na compreensão do 

tempo, do espaço e das relações humanas, principalmente, por impactar 

diretamente na apropriação do saber, e consequentemente, gerar discrepâncias 
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entre o conhecimento mitológico e o científico. Com a escrita, o registro e a 

conservação mnêmicos são modificados por meio das novas formas de 

memorização instauradas. Desse modo, a memória coletiva e a individual passam a 

ser confrontadas pelo indivíduo, que isoladamente da comunidade empenha-se em 

dominar as histórias que atravessaram gerações, agora registradas através da 

escrita. 

Ainda sobre a transição da oralidade para o registro escrito, 

caracteristicamente baseada nos ritos, na repetição e na memorização, Havelock 

(1996) traz à tona a figura da musa como responsável pela composição e pelo canto 

da Ilíada e da Odisseia. Contabilizando nove irmãs, filhas da Mnemosine e de Zeus, 

essas são retratadas na Teogonia, enquanto poema mitológico escrito por Hesíodo, 

da sua ascendência à nomeação, situadas acerca do que estão a produzir. Essas 

musas invocadas por Havelock, ao refletir sobre o impacto do surgimento da escrita 

no contexto grego, colocam-se entre a recitação, a memorização e o canto, além da 

leitura e da escrita. Nesse sentido, segundo Havelock (1996, p. 35): “A musa nunca 

se tornou amante abandonada da Grécia. Aprendeu a escrever e a ler enquanto 

ainda continuava a cantar”. Fazendo referência a Segal (1986) e a Knox (1968), 

ainda esclarece: “A musa da oralidade, cantora, declamadora, memorizadora, está a 

aprender a ler e a escrever – mas, em simultâneo, continua a cantar” (HAVELOCK, 

1996, p. 34). Situamos aqui a figura de uma musa que não se desfez de sua 

oralidade, do seu canto, ao contrário, acrescentou a escrita à sua experiência oral, o 

que reforça a inter-relação entre o oral e o escrito na história grega. Rancière (2009, 

p. 29), a esse respeito, enfoca: “Os homens, com efeito, cantaram antes de falar, 

antes de passar para a linguagem articulada”. A figura da musa, principalmente 

como elo entre o oral e o escrito, na história grega, agregava a essa relação o rito, a 

repetição e a memória. 

Ong (1998), ao reforçar o pensamento de Havelock, concebe duas 

comunidades de tradição oral: as primárias, que não têm acesso à escrita; e as 

secundárias, nas quais há contato cotidiano com ela. Para Ong, a lógica do 

pensamento nas sociedades de tradição oral é diferente das de tradição escrita. A 

primeira caracteriza-se por não operar através de trabalhos mentais abstratos, 

embora isso não a conduza a um patamar de inferioridade, apenas de diferenciação. 

As relações entre causa e efeito são estabelecidas, porém, não sistematizadas. 

“Mais do que qualquer outra invenção individual, a escrita transformou a consciência 
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humana” (ONG, 1998, p. 93). Acreditamos que o surgimento da escrita deu-se a 

partir de uma organização social oral que não mais respondia às necessidades 

individuais subjetivas. Podemos assumir, aqui, que não defendemos essa separação 

radical entre cultura oral e escrita, pois, da inter-relação entre ambas, surgem 

significativas discussões no campo da alfabetização infantil. Atentamos, ainda, para 

o fato de Ong ignorar a escrita presente na oralidade e a oralidade presente na 

escrita, conforme apontado por Belintane (2011). 

Para Ong (1998), na oralidade primária, os indivíduos começam a ter contato 

com aparatos tecnológicos que substituem o corpo e o coletivo presencial nas 

relações. Ao ressaltar o importante papel da memória na preservação da tradição 

oral, este pesquisador refere-se a ela na esfera social e coletiva, fortalecendo a 

identidade da comunidade. Essa memória coletiva reforçada através de eventos 

também coletivos que acontecem com a participação do outro nas relações embala 

a infância em seus ritmos e jogos, como também envolve formas culturais na relação 

entre os adultos. Exemplos disso são as cantigas e ludismos da infância e os 

repentes, desafios linguísticos que envolvem motes emergentes no calor do jogo 

linguístico entre violeiros. Tantas outras representações culturais e festividades 

populares e religiosas no Brasil, no sertão nordestino, combinam expressões 

orais/corporais que envolvem o evento coletivo, como as quadrilhas, a malhação de 

Judas e o maneiro-pau, cada uma seguindo regras próprias, no entanto, nenhuma 

dispensa a inclusão do outro, sem o qual o evento coletivo não se efetivará. 

Belintane (2011) defende que esses eventos coletivos originários da cultura 

oral carregam em si elementos linguageiros e estéticos que inserem a criança em 

sua alfabetização, propiciando a emergência de uma leitura significativa. Essa 

inserção acontecerá à proporção que esses gêneros da tradição oral sejam 

retomados performaticamente, mobilizando um trabalho de memória no qual o 

sujeito possa acessá-los mesmo inconscientemente. As crianças acabam por ser 

envolvidas em uma teia de relações em que sua fantasia é convocada e a repetição 

e conservação da originalidade, principalmente das narrativas, no início da vida 

infantil, são necessárias. Nesse sentido, as crianças em seu processo formativo 

inicial são conservadoras e necessitam de repetição. Ong (1998) e Havelock (1996) 

reportam-se a esse conservadorismo como característica também presente nas 

culturas de tradição oral por eles investigadas. 
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Ong reforça os estudos de Havelock, mostrando como a cultura oral é 

caracteristicamente conservadora, mais aditiva que subordinativa; menos analítica e 

mais agregativa; redundante ao fazer uso da repetição e da proximidade com o que 

é narrado. As narrativas, além de serem apelativas na tentativa de envolvimento do 

ouvinte com o locutor, possuem tom agonístico, que estabelece clara distinção entre 

extremos, como o bem e o mal, e são constituídas a partir de personagens com 

notáveis papéis, enquanto heróis que necessitam prevalecer nas memórias que 

atravessariam gerações. Para Ong, a transição da cultura oral para a escrita se faz 

mediante perdas e resistências à morte do encantamento próprio da oralidade.  

Ao nos apropriarmos dos estudos de Calvet (2011, p. 10), identificamos que 

este aponta as tradições oral e escrita como “[...] duas formas de comunicação 

linguística, que, por sua vez, definem duas formas de sociedade”, sem que uma 

tenha superioridade sobre a outra. Esse apontamento se efetiva a partir de 

pesquisas do referido autor a respeito de sociedades de tradição oral e de outras, 

nas quais a prática alfabética foi introduzida recentemente. Nessa última categoria, 

incluem-se países da América Latina com herança cultural colonial, caso específico 

do Brasil. Em Calvet (2011), identificamos ainda que os bardos Iugoslavos, 

pesquisados por Lord e Parry (1977), ilustram casos de resistência à escrita. Os 

bardos dos Bálcãs e os rapsodos pré-homéricos e pós-homéricos manejam textos 

de memória de forma semelhante, desmistificando a ideia de Homero como 

compositor da Ilíada e da Odisseia e colocando-o como organizador delas. Esses 

poetas compunham os textos de memória, valendo-se de métricas, sagas e ritos já 

conhecidos. Essa lógica se repete no Nordeste brasileiro, na elaboração dos 

repentes por parte dos violeiros, que se distanciam da escrita escolar e sua 

normatização. Os versos abaixo apresentados, de João Paraibano e Sebastião Dias, 

resultantes da solicitação de um ouvinte em uma cantoria, a partir do mote: “Quanto 

mais canto o sertão, mais tem sertão pra cantar11”, bem ilustram esse 

distanciamento: 

 

João Paraibano: 
Lembro armadilha e quixó 
Pássaro beliscando frutas 

                                                           
11 Retirado do artigo A poesia cantada: investigação das habilidades do repentista nordestino, de 
João Miguel Manzolillo Sautchuk. Disponível em: <file:///C:/Users/Conceicao/Downloads/Dialnet-
APoeticaCantada-4846198.pdf>. 
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Mas não esqueço das matutas 
Com o rosto cheirando a pó. 
Doidas pra ir pra o forró, 
E o pai sem querer deixar, 
Mas é perdido empatar: 
Quando ele dorme, elas vão. 
Quanto mais canto o sertão, 
Mais tem sertão pra cantar. 
 

Sebastião Dias: 
Quando eu canto a capoeira, 
O sertão é minha cara. 
Canto o preá na coivara, 
Canto o tejo na carreira 
E o boi, quando tem coceira 
Que pega a lhe incomodar, 
Para a coceira parar, 
Passa a língua como a mão 
Quanto mais canto o sertão, 
Mais tem sertão pra cantar. 
(Fortaleza/CE, 28/04/2007). 

 

Esse tipo de jogo ainda persistente nas tradições culturais e religiosas no 

Brasil, através de repentes e outras formas, é equivalente às formas de influência 

mnemônica dos menestréis sobre os indivíduos, envolvendo um complexo jogo de 

linguagem oral e corporal que embala a plateia, descrito por Havelock (1996) em 

Prefácio a Platão. Esse autor aponta ainda que, mesmo após a inserção do alfabeto, 

atesta-se a existência de fórmulas orais nos textos escritos. Belintane (2008, p. 44) 

explica que, para além do recalcamento da imagem dos pictogramas, seu impacto 

maior está centrado na “[...] poesia ou ainda no corpo como instrumento de 

inspiração e catarse”. Ao pesquisar minuciosamente a inserção e consequência do 

alfabeto na Grécia, Havelock afirma que, ao serem acrescentados os símbolos para 

as vogais à escrita consonantal dos fenícios, a poesia épica passa a ser ajustada à 

escrita, introduzindo uma memória portátil fora do corpo, abrindo espaço para a 

escrita prosaica e conceitual.  

Ao tratar de elaborar respostas a questionamentos históricos acerca da 

manutenção da memória da experiência humana e da presença desta em lugares e 

tempos nos quais está efetivamente ausente, Calvet (2011) elenca o texto linguístico 

oral, o pictural e a nomeação como conservações da memória histórica e cultural de 

sociedades de tradição oral e de outras em que a prática alfabética foi recentemente 

introduzida, caso específico de países latino-americanos, como o Brasil. Ao 
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esclarecer que “[...] todas as sociedades de tradição escrita foram, em um momento 

de sua história, sociedades de tradição oral”, Calvet (2011, p. 140) acredita que 

parte da oralidade conservada não pode ser considerada como um corpus fóssil, 

atestando, por sua vez, a permeabilidade entre oralidade e escrita. A respeito dos 

recursos utilizados para armazenamento e/ou registro por parte de comunidades 

ainda desconhecedoras da linguagem escrita, no sentido de preservação e 

articulação de uma identidade coletiva, os estudos de Havelock (1995, 1996) nos 

ajudam a compreender como se organizavam sociedades como a grega, desde as 

instituições legais aos valores difundidos oralmente. Nessa organização, os rituais, a 

memória e a repetição que atravessavam a cultura grega passavam a ser 

entendidos como facilitadores da preservação da cultura oral. A ritualização 

cotidiana expressa nas diversas formas de celebração da vida e da morte através da 

repetição garante a construção de uma memória coletiva. Resquícios dessa cultura 

oral podem ser identificados em pleno século XXI, em cidades de forte tradição oral, 

como Pau dos Ferros, lócus desta pesquisa, e circunvizinhanças, principalmente 

através das conhecidas “incelências”, compreendidas como cantos fúnebres que 

objetivam conduzir os defuntos ao encontro com Deus. São repetições orais 

cantadas coletivamente que estabelecem vínculo entre os moribundos e sua vida 

terrestre, na busca de arrependimento pelos pecados cometidos. Abaixo, 

apresentamos exemplo de uma incelência destinada às crianças: 

 

Oh meu pai, eu vou pra o céu  
E doze anjinhos vão me levando  
Do mundo eu vou me esquecendo 
E só de Deus vou me alembrando (tradição oral)12. 

 

Esses cantos fúnebres são iniciados sob a orientação de pessoas eleitas 

pela própria comunidade para tanto – eleição que não se efetiva mediante um pleito, 

mas no decorrer dos anos a comunidade identifica quem tem habilidades para o 

cargo. Abaixo, citamos trechos do poema Um defunto bem recomendado13, de 

Conceição Costa, que ilustra a presença dessa figura na comunidade ao narrar todo 

o ritual que envolve a morte de um indivíduo: 

 

                                                           
12 Oriunda da tradição oral, essa incelência foi colhida a partir de diálogo com a Senhora Rita Soares 
da Costa (janeiro de 2015). 
13 No Apêndice A, texto completo.  
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Margarida era a mulher 
De tão grande experiência 
Que o defunto recomendava 
Cantando logo uma excelência 
Uma mulher respeitada 
Que nunca foi contestada 
Sua vida, sua crença. 

 

As palavras são assim:  
Jesus, Maria e José 
E ainda tem um arremate 
Essa alma vossa é 
O povo só acredita 
Quando Margarida dita 
Orando com muita fé. 

 

Sem Margarida o povo pensa 
Que a morte não aparece 
É como se o rito purificasse 
A alma em nome da prece 
Se o doente a vela não pega 
A família não sossega 
E acima de tudo, padece. 

 

Em cidades do interior do RN, tradições orais como essas se estendem 

desde os rituais para a morte às formas, ainda existentes, de manifestação da 

religiosidade cristã. Em localidades como Rafael Fernandes, distante 9 km de Pau 

dos Ferros, esses rituais ainda remanescem, conforme atestado no poema Um 

defunto bem recomendado. A comunidade preserva também outras tradições orais 

como as visitas aos municípios circunvizinhos como maneira de conseguir recursos 

para a realização das festas de padroeiro celebradas pela Igreja Católica. Nos 

meses que antecedem essas festas – outubro e novembro –, essa visitação às 

famílias é anunciada através de benditos como este, sob o toque do violão: 

 

Senhor dono da casa 
Abra a porta e acenda a luz 
Nós somos de Rafael, pedimos contribuição 
Pra festa da padroeira  
Que seja dada de coração. 
Essa casa é tão bonita 
Porque Cristo mora nela 
Se não quiser abrir a porta 
Bote aqui pela janela (tradição oral)14.  

                                                           
14 Oriunda da tradição oral, essa canção foi colhida a partir de diálogo com o Padre José Janédson 
Oliveira (janeiro de 2015). 
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Todas essas tradições trazem em si o evento coletivo, mas, acima de tudo, a 

memória que propicia o acontecimento do evento. Essa memorização é defendida 

por nossa pesquisa como algo que deva fazer parte do cotidiano educativo das 

crianças, diferentemente da memorização instituída nas antigas cartilhas escolares 

erguidas com base na decoreba de textos sem sentido. A escola, por um lado, deve 

propiciar momentos de resgate dessa memória coletiva, por outro, necessita 

organizar situações pedagogicamente planejadas nas quais a escrita da criança 

possa contemplar a subjetividade e essa identidade de pertencimento à sua cultura. 

Grande parte da recusa a trabalhos pedagógicos com foco na memorização foi 

ganhando espaço na escola pública, consequência de correntes críticas em 

educação que discordam do ensino tradicional, no entanto, esse espaço não foi 

substituído pelo uso de textos com sentido. É recorrente entre os professores o 

notável repúdio a palavras como memorização e repetição, embora compreendamos 

que a alfabetização infantil no século XXI precisa apostar em uma oralidade que 

faça escrita, que mobilize a memorização e a repetição como partes do processo de 

aquisição da linguagem na infância atrelada aos sentidos encontrados nos textos 

como instrumentos pedagógicos.  

A memorização passou a ser fortemente criticada entre os educadores, 

sobretudo com o advento de correntes como o construtivismo, na década de 1980, 

na educação brasileira, ganhando, com ele, ênfase a crítica ao papel passivo do 

aluno, assim compreendido na educação tradicional. Embora no Brasil o 

construtivismo tenha sido conhecido através da discussão piagetiana, Michel de 

Montaigne (1977, p. 144), por volta de 1580, já assinalava certo repúdio à repetição 

no ensino, ao afirmar: “Não cessam de nos gritar aos ouvidos, como se por meio de 

um funil, o que nos querem ensinar, e o nosso trabalho consiste em repetir”. 

No cotidiano da escola pública brasileira, diante de atividades didáticas que 

envolvem repetição e se assemelham às propagadas pelas antigas cartilhas 

esquecidas pelo construtivismo, os professores temem ser criticados por adotarem 

estratégias teórico-metodológicas que impliquem repetição e memorização, embora 

nos bastidores pedagógicos desenvolvam atividades dessa natureza, como 

apresentado na Figura 1: 
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 Figura 1 – Atividade – Educação Infantil  
 Fonte: Escola Municipal Nila Rêgo, 2010. 

 
 

A atividade acima, realizada por um aluno da Educação Infantil, em 2010, 

não difere de muitas que compunham as tão utilizadas cartilhas a partir das quais os 

alunos eram alfabetizados, em que se materializava um ensino baseado na 

repetição e memorização de escritas sem sentido e sem poesia, anterior à difusão 

do construtivismo nas escolas. No ano letivo em que essa atividade foi aplicada, 

conforme consta no Capítulo 3, a escola já havia declarado em seu PPP adesão a 

postulados construtivistas, nos quais eram recorrentes termos como “formação 

cidadã” e “conscientização”, consequentes da concepção construtivista e/ou 

sociointeracionista em educação. No entanto, mesmo após essa adesão, conforme 

exemplificado através dessa atividade, e o repúdio docente às atividades que 

envolvessem memorização e repetição, os alunos continuavam a ser instruídos com 

base em concepções de ensino e aprendizagem que antecederam a corrente 

construtivista nas escolas. 

Nesta pesquisa, defendemos a necessidade de inserção de atividades de 

memorização e repetição na aprendizagem infantil, desde que ocorram a partir da 

função poética e narrativa da linguagem, por recuperarem modos de fazer memória, 

próprios da tradição oral. Não temos a pretensão de aderir à corrente tradicional em 

educação, e sim apontar a perspectiva de possibilidades pedagógicas, mesmo que 

estas utilizem estratégias didáticas que foquem as partes menores da fala – 

fonemas, sílabas, contribuindo para a inserção da criança na escrita.  
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No contexto da história geral, a memorização e a repetição sempre ajudaram 

as sociedades a se sustentarem, antes do surgimento da escrita, e continuaram a 

existir mesmo após o advento desta, por meio da musa que continuava a cantar ou 

da autoridade relegada, coletivamente, a indivíduos que as disseminassem. Na 

Antiguidade grega, identificamos a notória figura do rapsodo como cantor itinerante 

que assentava seu trabalho na recitação de poemas épicos através da palavra 

cantada. Esse indivíduo reconhecido e respeitado entre seus pares assume o papel 

de prender a atenção coletiva, encantando, acima de tudo, com um expressivo jogo 

corporal metaforizado, conforme discutido por Walter Benjamin (1993) no seu artigo 

O narrador. Concordamos com o autor quando ele explica acerca do papel dessa 

figura histórica: “O narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe 

por ouvir dizer. [...] O narrador é o homem que poderia deixar a luz tênue de sua 

narração consumir completamente a mecha da sua vida” (BENJAMIN, 1993, p. 221). 

Necessitamos no espaço escolar de professores dispostos a incluir suas 

mechas da vida nas narrações. Devemos então embrincar-se em sua corporalidade 

para, através desta, possibilitar um ensino mais comprometido com nossas crianças, 

mobilizando memória oral e escrita na alfabetização, partindo da premissa de que 

oralidade e fala cotidiana não podem ser encaradas como sinônimos.  

 

1.1.2 A oralidade contemporânea: entre memórias extensivas e traquejos orais 

 

 

A história é marcada por transições nem sempre antagônicas e, em seus 

desdobramentos seculares, a oralidade, a leitura e a escrita foram atravessadas por 

memórias expansivas em determinados contextos, sob formas tecnológicas próprias 

a cada época. Na contemporaneidade, Guglielmo Cavallo e Roger Chartier (1998) 

reportam-se à leitura realizada no computador como uma revolução que altera a 

fisiologia do ato de ler, as noções de contexto e a materialidade da obra. Os bancos 

de dados e os links que conduzem o leitor a outros textos, via associação temática, 

dependendo de um simples click, substituem a sua estrutura física concreta. O 

hipertexto, como modalidade que por associação temática traz ao leitor informações 

complementares acerca do que está sendo lido, passa a ser encarado como forma 

de aproximação do ser humano com seus esquemas mentais, posto que a mente 
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humana possibilita a navegação infinita através do fluxo natural do pensamento que 

ocorre por associações. Essas mudanças reforçam que, com o advento da escrita, a 

leitura também se consolida e vai se modificando com o tempo. 

A respeito do posicionamento de Guglielmo Cavallo e Roger Chartier (1998), 

embora reconheçamos a significância da associação temática entre textos, essa 

ainda ocorre através da formação de círculos pequenos, produzidos 

conscientemente pelos indivíduos, ou seja, os equívocos, os lapsos próprios do 

inconsciente no exercício de associação temática são isentos desta relação. O 

hipertexto passa muito mais a ser visto como associado à lógica utilizada nas 

bibliotecas, centrada na noção de arquivos escritos, quando consideramos a internet 

como produto da cultura escrita.  

Cavallo e Chartier (1998) assinalam ainda que a fisiologia da leitura 

propiciada pelo computador reúne duas lógicas: a do texto, ao ser desenrolado na 

tela, conforme também se desenrolavam os rolos lidos pelos leitores da Antiguidade, 

e a própria composição deste, que atende ao mesmo formato de um livro (tabela, 

paginação etc.). A postura do leitor na Antiguidade é associada à adotada pelo 

indivíduo que lê no computador.  

O uso do computador e a inclusão de um número cada dia maior de 

indivíduos nas redes sociais fazem surgir o fenômeno da internetês15, o qual, por um 

lado, potencializa a escrita silábica antecessora da escrita alfabética. Nesse 

neologismo, palavras como CONTIGO, TAMBÉM e QUANDO são assim escritas: 

CTG, TB e QD. Por outro lado, essa escrita virtual retoma escritas pictográficas 

através dos conhecidos silabários que apresentam formas de expressões faciais 

diversas, que traduzem o estado de espírito dos que estão interagindo virtualmente 

acerca do texto escrito (satisfação, insatisfação etc.). Essa escrita pictográfica se 

remete aos símbolos utilizados na tragédia e na comédia grega.  

A oralidade na era tecnológica é concebida por Havelock (1996) e Zumthor 

(2007) como aproximada da escrita, uma vez que o uso do corpo como extensão 

vocal é redimensionado, posto que a voz pode ser inferida, no entanto, exige 

habilidades complexas de leitura, tais como a fluência na captação dos sentidos e a 

imaginação da voz do narrador e dos personagens. Já os meios eletrônicos tornam 

possível “[...] a presença da oralidade como um fato contemporâneo entre nós [...]” 

                                                           
15 Termo que caracteriza a linguagem do internauta – abreviada (ex.: kd; vc; pq; tb). 
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(HAVELOCK, 1996, p. 138). Na Antiguidade, os trovadores e os rapsodos eram 

representantes de uma sociedade eminentemente de características orais. Havelock 

estende sua reflexão a outras influências orais na história que atestavam o poder da 

voz, como é o caso de figuras históricas como Adolf Hitler, dentre outros, que 

utilizavam desse poder de forma muito eficiente. Conforme já enfatizamos neste 

capítulo, no estado do RN, esse poder da voz também é atestado pela forte 

influência radiofônica na educação popular na década de 1960. A Igreja Católica, por 

muito tempo, utilizou e ainda faz uso desse poder vocal, embora em menor escala, 

através de suas extensas homilias, mais conhecidas como sermões.  

Nessa perspectiva, constatamos que entre a oralidade, a leitura e o 

surgimento da escrita na história da humanidade são identificadas semelhanças em 

períodos históricos diferentes que atingem as formas de relacionamento entre os 

indivíduos e seus registros, possibilitadas por meios tecnológicos também distintos. 

Identificamos, nesse sentido, formas escritas da Antiguidade próximas às 

propiciadas pelas tecnologias atuais. Ressaltamos, ainda, que, para além das 

aproximações entre períodos históricos diferentes, na história anacrônica da escrita 

são identificáveis fortes semelhanças entre a aquisição desta por parte da criança e 

o surgimento da escrita alfabética. Com o passar do tempo, verificamos que a 

figuração identificada nos desenhos infantis vai sendo substituída pelo teor 

simbólico, justificando o processo fonético da escrita, de acordo com o já apontado 

por Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999) na teoria construtivista. 

Para Gelb (1976), o pensamento primitivo e o infantil convergem no sentido 

de manterem traços comuns, principalmente pelo fato de os desenhos e as escritas 

de ambos os pensamentos estarem associados a situações concretas do ambiente 

em que vivem. Ao reportar-se à afasia mnésica em que termos do cotidiano são 

usados pelos pacientes, contextualizados, adjetivados, Gelb estabelece relações 

com a afasia de similaridade explorada por Jakobson (1995). As análises de Freud 

apontam que as relações entre escrita antiga e infantil e entre língua primitiva e 

pacientes com afasia podem gerar metáforas importantes para a decifração da 

escrita interior, associando estudos psicanalíticos a estudos linguísticos.  

Essa associação entre estudos linguísticos e psicanalíticos e as relações 

históricas entre escrita antiga e alfabetização infantil impulsionam-nos a apostar em 

um Ensino Fundamental que valorize as matizes orais, no sentido de convocar as 

crianças a uma subjetividade de permeio (BELINTANE, 2013), separada entre a fala 
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cotidiana e uma outra, a poética, que as conduza à entrada na escrita. Somos 

convocados a retomar a figura do narrador e a arte de narrar que estão em extinção, 

segundo Benjamin (1993, p. 201), consequência do progresso das forças produtivas 

que “[...] expulsa gradativamente a narrativa do discurso vivo e ao mesmo tempo dá 

uma nova beleza ao que está desaparecendo”.  

Temos identificado não a extinção do narrador e da arte de narrar, mas a 

reconfiguração desse sujeito ao longo da história. As transformações socioculturais 

e as novas formas de comunicação, principalmente advindas do acesso e 

disseminação da tecnologia, modificam nossas relações com a literatura. Essas 

novas relações impactam tanto nas condições de produção quanto na recepção das 

narrativas, em que conceitos como tempo e espaço se reconfiguram fazendo 

emergir reposicionamentos acerca de questões como sermos e estarmos no mundo. 

Nesse contexto, novas linguagens são agregadas, nem sempre seguindo o caminho 

percorrido pelas narrativas tradicionais, compreendidas por Benjamin (1993) como 

troca de experiência e prática social coletiva, que envolve a interlocução, uma 

prática social em extinção impactada pelos avanços dos meios de comunicação.  

A sociedade da informação, caracterizada pela disseminação em massa de 

informações em curto espaço de tempo, permite aos indivíduos participarem de 

situações, emitindo juízos de valor, mesmo não estando presentes em eventos e 

lugares variados, ao mesmo tempo. Nesse contexto, as mais diversificadas 

linguagens, através de imagens, teatro, desenhos, possibilitam acesso em massa ao 

receptor. Esse indivíduo pós-moderno se desfaz dos laços sociais com o Outro 

através do processo de dessimbolização, apontado por Dufour (2005), perdendo sua 

referência herdada da modernidade às grandes narrativas, em que a interação face 

a face é minimizada. Nesse sentido, o conhecimento passa a ser transmitido através 

de outras linguagens, disseminadas principalmente mediante suportes eletrônicos. 

Esses suportes associados a redes sociais e aos cinemas podem ser encarados 

como potencializadores na recuperação parcial de técnicas orais. Nesse contexto, 

temos identificado que o uso de narrativas e alegorias por parte de líderes religiosos 

conquistam multidões através de suportes como a televisão. 

 O papel do narrador na contemporaneidade é reconfigurado, não se 

apresentando como interlocutor entre as musas e os receptores, que desenvolve 

seu papel sob inspiração divina. Diante dos desafios da contemporaneidade e dos 

atrativos tecnológicos no tratamento com as narrativas, a educação clama por um 
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professor que reforce a corporalidade, os olhares e as escutas atentos às situações 

cotidianas, encontrando formas de associar a tecnologia à narrativa tradicional – o 

corpo – às tecnologias contemporâneas. É necessário que essa tecnologia usada 

contra o esquecimento faça parte das preocupações docentes em sala de aula, 

desde que estejamos atentos às formas elaboradas pelas crianças para 

memorizarem informações para que as horas diante de aparelhos como a televisão 

ou o computador não impliquem apenas gozo imediato, por parte delas. A Educação 

Infantil não deve ficar resguardada aos meios eletrônicos. Desse modo, as 

narrativas contadas necessitam ser experienciadas por meio do livro, de imagens, 

da utilização das diversas linguagens apresentadas pelos meios de comunicação. 

Não somente a recepção das narrativas foi modificada com o passar dos 

tempos, mas as formas de memorização também sofreram impactos. Em cidades do 

interior do RN, com forte tradição oral, como é o caso de Pau dos Ferros, onde se 

encontra situada a escola municipal, campo desta pesquisa, as memórias 

eletrônicas, aos poucos, ocupam lugar antes reservado à cultura oral. Se na década 

de 1960 esse estado foi lócus da presença histórica do rádio, que teve grande 

impacto sobre a educação popular e a alfabetização de adultos através das escolas 

radiofônicas, com o passar do tempo, esse veículo cedeu lugar a outros meios de 

comunicação como a TV, o computador, até se estender aos ipads e à tecnologia 

3D. Assim, passamos das fitas cassetes aos pen drives, cada vez menores e com 

maior capacidade de armazenamento, dentre outros dispositivos que chegam às 

residências e ganham espaço no mercado.  

As transformações históricas e, principalmente, o avanço tecnológico 

causam impacto no modo de transmissão de memórias coletivas. Dessa maneira, 

formas históricas de transmissão cultural, como a literatura de cordel, passaram a 

ser secundarizadas. O cordel, que, no sertão nordestino, substituiu os menestréis na 

idade média, surgiu com o propósito de manter viva a memória de fatos e causos, 

consequência de motes desdobrados pelos violeiros em suas canções. Sob forma 

de jornal itinerante, o cordel era de fácil acesso financeiro e de linguagem popular, 

abordando os mais variados temas que realçavam, principalmente, a pecuária e 

seus heróis vaqueiros e o cangaço, também como luta heroica, em que seus 

responsáveis eram conhecidos como desbravadores do sertão. Reforçando a opção 

dos cordelistas e o estudo de temas dessa natureza, Cascudo (2005, p. 15) explica: 

“A poesia tradicional sertaneja tem mesmo seus melhores e maiores motivos no ciclo 
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do gado e no ciclo heroico dos cangaceiros”. No oeste potiguar do estado do RN, 

vários folhetos foram postos em circulação socializando a passagem de Lampião por 

Mossoró, cidade situada na região oeste do estado, em 13 de junho de 1927. No 

cordel O ataque de Mossoró ao bando de Lampião16, o poeta Antonio Francisco 

reconfigura a passagem do cangaceiro pela cidade, em outro lugar – no inferno –, 

em que o personagem participa de um festival de talentos. Como premiação, ganha 

um passe, escolhendo Mossoró como destino, onde a invasão se efetiva na 

contemporaneidade, envolvendo músicas populares, conforme apresentado a 

seguir: 

 

E entraram na cidade 
A uma da madrugada 
Na hora que o carnailha 
Dava a primeira pancada 
Botando todo o cangaço 
No ritmo da batucada. 
Jararaca quis comer 
Mas quando viu Lampião 
Agarrado com Maria 
Marcando passo no chão 
Entrou no meio da dança 
Cantando carrinho de mão. 

 

Ainda hoje, embora em menor escala, remanescem formas de transmissão 

de memórias coletivas acerca da passagem de Lampião em Mossoró. A cidade em 

sua constituição geográfica guarda marcas das lutas travadas com os cangaceiros. 

O Memorial da Resistência registra imagens e escritos da época. A igreja de São 

Vivente ainda possui marcas das balas emitidas pelo bando de Lampião, sediando, 

em forma de memória coletiva, todos os meses de junho de cada ano, o espetáculo 

“Chuva de bala”. Esse espetáculo, apresentado por artistas locais, retrata a 

passagem de Lampião em Mossoró e, embora revestido de sensacionalismo próprio 

da arte teatral, culmina com a morte de um dos cangaceiros – Jararaca. A cidade 

continua preservando parte de sua memória coletiva recebendo, a cada 2 de 

novembro, no dia de finados, o maior número de visitantes no estado ao túmulo de 

Jararaca, ali falecido. Pela cidade, encontram-se outras formas de memórias 

                                                           
16 Vídeo em que o poeta Antonio Francisco recita a referida narrativa. Disponível em: 
<http://luzdefifo.blogspot.com.br/2013/03/cordel-o-ataque-de-mossoro-ao-bando-de.html>. 
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coletivas do cangaço, principalmente através de fotos e registros escritos, no 

Memorial da Resistência.  

Reafirmamos que todas essas mudanças na transmissão de memórias 

coletivas também têm se efetivado em função das formas contemporâneas de 

socialização de informações. No oeste do estado do RN, sentimos esse impacto nos 

relatos sobre as vivências com os heróis imortais que parecem ceder lugar ao 

silêncio provocado entre as pessoas quando se sentam às calçadas à noite 

esperando o “vento do nordeste”17. Os membros das famílias já não mais falam de 

seus heróis, que as deixam para encontrar meios de sobrevivência em outras 

regiões do país. Os heróis que antes sobreviviam à seca são substituídos por 

referências mais jovens de filhos que cedo ingressam na carreira universitária e 

socializam, com as gerações mais antigas e com tantos internautas desconhecidos, 

seu estado de espírito através de redes sociais como o Whatsapp ou Facebook, as 

quais facilitam a comunicação a distância e dificultam o diálogo entre os indivíduos 

geograficamente próximos. Isso não quer dizer que as mudanças climáticas tenham 

melhorado para os nordestinos, mas, com os avanços tecnológicos e com políticas 

públicas de acesso à educação, os centros universitários se aproximaram das 

residências das camadas desfavorecidas, interferindo nas representações sociais 

acerca das suas referências.  

Retomemos a figura do narrador explorada por Benjamin (1993), pois, 

quando transportada para o contexto escolar, sentimos que ao professor, 

diretamente imbricado na relação em sala de aula, falta a experiência do narrador 

que encanta e que, com suas experiências, enlaça o outro a partir de narrativas 

passadas, em estreita conexão com os contextos atuais em que estas são 

desencadeadas. O pragmatismo expresso através dos gêneros literários prosaicos 

em excesso em sala de aula e a ausência da performática experiência dos 

contadores roubam da infância o que é próprio de sua vivência: os encantamentos, 

as aventuras, os jogos de palavras que oportunizam uma engrenagem entre 

universo infantil, cultura e história, sob forma de acontecimento único na vida 

estudantil dos pequenos.  

O escritor Graciliano Ramos, embora entontecido pela pressão paterna nas 

primeiras lições, expressou um momento inédito de gozo com a leitura, em que 

                                                           
17 Expressão popular que explica a chegada do vento, que, segundo a tradição oral dos norte-rio-
grandenses que habitam a região oeste do estado, somente vem após as 21h. 
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experienciou esse encantamento e a ele se reportava em sua escrita como algo 

surpreendente, que fez diferença em sua vida de fraseador. Tal fato se consolidou 

quando, ao ler, em uma noite qualquer, em vez de ressoarem-se gritos por parte da 

figura paterna, como de costume, ouvia explicações sobre a história. Naquele 

instante, Ramos (1945, p. 207, grifo do autor)  

 

“Animou-se a parolar”: Sim, realmente havia alguma coisa no livro, 
mas era difícil conhecer tudo [...] Alinhavei o resto do capítulo, 
diligenciando penetrar o sentido da prosa confusa, aventurando-me, 
às vezes, a inquirir. E uma luzinha quase imperceptível surgia longe, 
apagava-se, ressurgia, vacilante, nas trevas do meu espírito.  

 

No caso de Ramos (1945), a referência paterna possibilitou esse 

encantamento. Embora tenha sido barrado no dia seguinte pelo costumeiro perfil 

sisudo do seu pai, seu encantamento foi retomado e referenciado posteriormente por 

sua prima Emília, que, ao falar dos astrônomos e de um céu que extrapolava a 

morada divina apresentada pelo cristianismo, instigava-o a penetrar no mundo das 

letras. Quantos professores poderiam exercer papéis de Emília na vida estudantil 

das crianças, ajudando-as a entrar na realidade escrita, conduzindo-as a 

encantamentos, falando das vidas que existem nos livros, identificando a sua 

necessidade de aventura. Para além das dificuldades enfrentadas por Graciliano, 

somos impulsionados a refletir sobre a ideia de que o universo do letramento é 

constituído de tudo o que compõe o entorno da criança, uma vez que o céu e os 

astrônomos dificilmente vão ser analisados como parte do seu cotidiano. Os gêneros 

trabalhados nos anos iniciais, através de receitas, bilhetes, dentre outros, que 

exploram apenas a função comunicativa da linguagem, dificilmente acoplarão tais 

temáticas em seus desdobramentos didáticos. A forma como a criança expressa 

seus sentimentos, suas relações diárias e até mesmo seu silêncio revela muito mais 

da sua subjetividade do que assoberbá-la de textos pragmáticos que não 

contemplam os desejos da infância nem revelam traços de sua subjetividade. É 

defendendo a necessidade de a criança se deparar com textos que propiciem 

encantamentos, aventuras próprias da infância como caminho possível para a 

alfabetização, que nossa teoria se sustenta. Definir o que se concretiza como parte 

do cotidiano infantil em tempos de avanços tecnológicos torna-se tarefa complexa, 

posto que as relações entre tempo e espaço foram reconfiguradas. 
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Belintane (2013), ao defender o uso de textos literários nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, rejeita a língua como código convencional que serve, 

exclusivamente, para a comunicação. O funcionamento desta não deve prender-se 

somente às ações construtivas de um sujeito centralizado, uma vez que a rede de 

possibilidades textuais e discursivas que envolvem a infância extrapola a função 

comunicativa. Ao tratar da relação intertextual ou interdiscursiva entre expressões 

originadas da fala cotidiana e narrativas memorizadas pela criança, Belintane (2013) 

abre possibilidades de uma subjetividade de “entre-textos”, ou seja, um sujeito que 

surge como consequência da relação entre dois textos ou mais. Conceituada na 

literatura como intertextualidade, essa associação, imprevisível, é essencial à 

concretização de um bom leitor.  

Na infância, essa linguagem intercalada entre expressões cotidianas que 

revelam a função comunicativa da linguagem e textos da cultura oral como parte da 

função poética permite a vivência de experiências estéticas e literárias, com encaixe 

métrico e com ritmos e melodias próprias de canções/cantigas de roda conhecidas 

de memória pelas crianças. Retomando a psicanálise, Belintane (2013, p. 19-20) 

compara essa associação a um chiste, que provoca ligações: “A pessoa engata à 

conversa uma associação sem tê-la planejado”. Esse engate sem planejamento 

possibilita reflexões acerca da consciência fonológica, defendida por adeptos do 

método fônico, ou de um sujeito ativo e consciente de suas operações mentais, 

conforme sustentam os construtivistas. Para Belintane (2013, p. 20), em operações 

dessa natureza, identificamos “[...] uma dimensão inconsciente, de um sujeito 

intervalar e de um movimento próprio da língua, com seus efeitos metafóricos e 

metonímicos”. Para tanto, utiliza a faixa de Moebius18 como modelo que, pela 

complexidade que comporta, pode representar a ideia de intertextualidade e entrada 

da criança na escrita. Essa faixa representa a junção de duas extremidades, em que 

uma delas está semitorcida, conforme Figura 2, apresentada por Escher (1994): 

 

                                                           
18 Superfície uni(bi)lateral elaborada em 1858 pelo matemático August Ferdinand Moebius. 
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              Figura 2 – Faixa de Moebius 

Fonte: Escher (1994, p. 40)19. 

 

Para Belintane (2013), essa figura bidimensional, enquanto parada, pode 

tornar-se unidimensional, à proporção que está em movimento. Se, de um lado, 

teríamos a função comunicativa desdobrada em diálogos cotidianos, nas conversas 

que surgem durante a relação entre as pessoas, com forte semelhante ao que 

denominamos de função pragmática, do outro lado, estaria a função poética, 

caracterizada pelos textos da tradição oral que perpassam as gerações. Geralmente, 

mais completos que os da função comunicativa, esses textos surgem ligados à 

afetividade, às brincadeiras que embalam a infância, mobilizando uma rede de 

memórias nem sempre acionadas pela utilidade comunicativa. Para Belintane 

(2013), da função comunicativa pode-se chegar à poética, apesar de 

caracteristicamente divergentes, dependendo da que seja mais mobilizada pelas 

crianças, ou seja, algumas podem possuir um repertório mais ampliado da função 

comunicativa que a faça expandi-la para além de imperativos cotidianos e 

expressões encurtadas, possibilitando relações maiores entre os textos. Essa 

possibilidade linguageira, como alicerce de habilidades requeridas pela leitura, 

escrita e produção textual, facilitará a entrada da criança nos processos de aquisição 

da linguagem. No entanto, a função poética estaria à disposição, necessitando de 

posicionamentos subjetivos para que possa se consolidar. Algumas crianças 

apresentam um repertório mais ampliado de textos de memória que constituem a 

função poética. Esse repertório poderá facilitar as possibilidades de cruzamento de 

textos em seu cotidiano. No entanto, não basta tê-los em sua memória, é necessário 

mobilizá-los de forma que possibilitem reposicionamentos subjetivos. 

Nessa figura, as formigas penetram lados diferentes sem que deem conta de 

estarem atravessando outros eixos. De forma semelhante, Lacan utiliza a faixa de 

Moebius para lidar com a dinâmica da língua e do psiquismo na exploração da 

                                                           
19 Faixa de Moebius apud Belintane (2013, p. 21). 
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interpenetração das cadeias significantes. Esses vínculos intertextuais se 

configuram como nuances que potencializam posições subjetivas que permitem a 

leitura significativa. 

Na nossa pesquisa, os diagnósticos das condições de domínio da escrita e 

da leitura, por parte da criança, perpassam a identificação da predominância da 

função poética ou comunicativa da linguagem, combinadas a escutas diferenciadas 

e estratégias pedagógicas divergentes. Nesse sentido, combinamos linguística e 

psicanálise nas nossas discussões. No Brasil, essa perspectiva de aproximação 

entre linguística e psicanálise na aquisição da linguagem tem encontrado sustento 

teórico em estudos como o de De Lemos (2002), ao discutir a “escuta do equívoco”. 

Essa escuta mobiliza três posicionamentos: da criança em relação ao outro; da 

língua como polo dominante; e da divisão entre o que se fala e o que se ouve. Em 

vez de analisar as alterações como avanços de um sujeito que progride em seus 

processos metalinguísticos, De Lemos (2002, p. 62) identifica “a emergência de um 

sujeito em outro intervalo: naquele que se abre entre a instância que fala e a 

instância que escuta, instâncias não coincidentes”. 

Para Belintane (2013, p. 38), na visão psicanalítica, “[...] o esforço de ficar 

concentrado nas palavras e interpretá-las tem, por detrás, demandas outras que 

também implicam uma subjetividade inconsciente”. Dessa forma, os esforços de 

contenção dos imprevistos da língua estão ligados ao assujeitamento discursivo da 

infância, que impede o manejo consciente das palavras orais ou escritas, conforme 

discutido por Tfouni (2008b), com base em Lacan, ao se reportar à contenção da 

deriva e ao definir o conceito de autoria. Lacan (1985) confirma o processo psíquico 

das relações imaginárias atravessadas pelo simbólico no esquema L, apresentado 

na Figura 3: 

                          

Figura 3 – Esquema L 
Fonte: Lacan (1985a20, p. 307). 

                                                           
20 Seminário 2: “O eu na teoria de Freud e na Técnica da Psicanálise” (1954-1955). 
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Nesse esquema, Lacan (1985) define função materna e paterna sem 

necessariamente prender-se às figuras da mãe e do pai, mas atribuindo-as a outras 

instituições ou pessoas. Quando a função paterna é assumida pela mãe, há uma 

falta. Ela assume o papel de um terceiro, que desloca a pregnância maternal, o que 

ocorre, da mesma forma, quando o pai se entrega ao papel de embalar a criança 

com cantigas, com voz dócil. No eixo a/a, distinguimos rapidamente a função 

materna, enquanto que na linha A/S (Es) identificamos a função paterna. Do 

encontro dos dois eixos, desloca-se o sujeito dividido (S/) ou barrado, o sujeito do 

inconsciente (Es). Esse sujeito é, por sua vez, barrado pelo outro que tenciona a 

função materna, ou seja, o simbólico. Para Belintane (2013), a ideia de 

descentramento e a alienação na linguagem, identificadas no esquema acima, 

ajudam a refletir sobre passividade e atividade e a estabelecer a compreensão de 

uma subjetividade de permeio separada entre a fala pragmática e a poética, através 

de textos memorizados pelas crianças. 

No entanto, não basta a existência de textos de memória nas crianças, é 

preciso explorá-los, facilitando a inserção destas na realidade escrita. A presença do 

outro é indispensável no sentido de efetivação de um evento coletivo, principalmente 

quando oralidade e corpo se encontram. Belintane (2011) enfatiza que os gêneros 

provenientes da cultura oral portam elementos estéticos e linguageiros 

imprescindíveis à alfabetização e à entrada da criança na leitura significativa, desde 

que seja efetivado um trabalho de memória de modo que esses textos sejam 

guardados e reavivados. Belintane (2013, p. 25-26), ao explicar a subjetividade de 

permeio, explica: “Claro que não pretendemos assumir a ideia de que basta ter 

textos para que uma subjetividade venha mudar o tom da criança, pois, além da 

memória, estão os traquejos discursivos, os avatares de desejo”. O autor reforça que 

a existência dos textos por si só, não provoca a emergência da subjetividade. 

A aposta nas possibilidades de que os textos orais se apresentam como 

parte de um currículo escolar voltado aos anos iniciais do Ensino Fundamental 

remonta também à história da oralidade e ao surgimento da escrita. Havelock, em 

seu texto A equação oralidade – cultura escrita: uma fórmula para a mente moderna, 

ao tratar da exploração desse conceito atrelado ao desenvolvimento da criança, 

explica: 
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Minha proposição é a de que o desenvolvimento da criança deveria, 
de alguma forma, reviver as condições de nosso legado oral, ou seja, 
o ensino da cultura escrita deveria ser desenvolvido com base na 
suposição de que seja precedido por um currículo que inclua 
canções, danças e recitação, além de vir acompanhado pela 
contínua instrução nessas artes orais (HAVELOCK, 1995, p. 28). 

 

Ao apontar a necessidade de um currículo que inclua a oralidade na 

educação das crianças, anterior ao ensino da escrita, Havelock (1995) acredita que 

o domínio da escrita e da leitura como preparação para os estudos posteriores, tão 

enfatizado no contexto educacional, pode ser possibilitado pela herança oral que se 

herda antes do domínio da escrita ou simultâneo a este. 

Nesse sentido, o encantamento e os jogos de palavras que os traquejos 

orais permitem às crianças – dos brincos (cantigas de ninar, parlendas e trava-

línguas) aos textos de origem oral (contos da tradição popular, narrativas míticas, 

lendas, causos) – vinculam, em primeira instância, o ensino da escrita à história da 

humanidade e o da oralidade à cultura escrita, sem a perspectiva de sobreposição 

de uma cultura sobre a outra. Ao contrário, a relação entre ambas é revestida por 

uma tensão que compreende uma dimensão histórica, quando se justifica o 

surgimento da cultura escrita a partir de grupos caracteristicamente oriundos de 

culturas orais, e uma dimensão contemporânea, que superpõe a escrita à oralidade, 

embora esta segunda esteja ligada às atividades cotidianas. Essa tensão acaba por 

definir posicionamentos, por um lado, a favor de um resgate da oralidade e, por 

outro, assumindo a substituição desta pela cultura escrita. 

Os textos da tradição oral, desdobrados em jogos com partículas menores 

da fala, ritmos e formas diversificadas de lidar com as palavras, podem se constituir 

como ferramentas pedagógicas que permitam uma subjetividade de intertexto. Por 

esse motivo, apostamos nas possibilidades que esses textos organizados 

apresentam como parte de um currículo escolar. As diversas relações da criança 

com a cultura oral provocam a emergência de uma subjetividade marcada por 

rupturas e recriações. Nos efeitos que essa oralidade provoca, identificamos as 

marcantes influências dessa tradição oral na construção de valores e os efeitos 

subjetivos que as narrativas propiciam quando enlaçam uma subjetividade com suas 

memórias marcantes em seus desdobramentos parentais através do desejo pessoal.  

Apostamos em um plano de ensino que valorize as diversas linguagens e que aflore 
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a subjetividade das crianças, constituindo-se em um dispositivo pedagógico 

imprescindível à identificação dos entraves que as conduzem à aprendizagem ou 

dos fatores que as permitam entrar na escrita. O efeito provocado pela oralidade 

torna possível o encontro entre a subjetividade da criança e os encantamentos, as 

aventuras, as possibilidades que a literatura infantil propicia. Essa literatura se 

apresenta sob a forma de mitos, lendas e contos, que constituem a cultura local, 

regional e universal, e se consolida, por sua vez, em conhecimentos históricos que 

ultrapassam gerações. 

 

1.1.3 O lugar ocupado pelo sujeito 

 

 

Optamos pelos estudos de Tfouni, em virtude das aproximações teóricas 

com essa autora. Sua abordagem do letramento, do sujeito e da autoria sob as 

bases teóricas da psicanálise e da análise do discurso francesa coincide com as 

perspectivas teóricas adotadas nesta pesquisa, principalmente, ao considerarmos a 

oralidade no ensino de língua materna. Na distinção entre letramento e 

alfabetização, Tfouni compreende que esta segunda esteja encaixada no primeiro, o 

que a leva a admitir que o letramento exista, independentemente da ocorrência da 

alfabetização, em formas e graus distintos. Nesse sentido, acerca do letramento, a 

autora aponta: 

 

É o processo de estar exposto aos usos sociais da escrita que, 
cumpre ressaltar, não se restringem às práticas de leitura e escrita 
stricto sensu, pois este processo, cuja natureza é sócio-histórica, 
afeta tanto alfabetizados quanto não alfabetizados, sujeitos com 
baixa ou alta escolaridade. Nesse sentido, para ser investigado, o 
letramento precisa ser remetido às transformações que ocorrem em 
uma sociedade quando suas atividades passam a ser permeadas por 
um sistema de escrita cujo uso é generalizado (TFOUNI, 2008a, p. 
103). 

 

 Ao “[...] definir e formalizar uma teoria do letramento que não esteja voltada 

apenas para a aquisição da leitura e da escrita” (TFOUNI, 2010, p. 219), mas que 

assuma um caráter político-social, a autora convoca um olhar sobre os não 

alfabetizados, sem se prender à existência do letramento apenas em espaços onde 

a aquisição da leitura e da escrita aconteça. Embora as crianças contempladas 
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nesta pesquisa participem de práticas educativas em espaços escolares, em 

processos de alfabetização, convém ressaltarmos que também lançamos um olhar 

sobre as suas condições de letramento. Ao criticarmos as restritas concepções de 

letramento como sinônimo de alfabetização ou que contemplam espaços em que a 

leitura e a escrita sejam focos institucionais, atentamos para o fato de as práticas 

discursivas em uma determinada sociedade não estarem à disposição de todos, 

igualitariamente. Ainda que influenciem todos os indivíduos, o acesso a essas 

práticas sociais letradas é diferenciado, o que nos leva a afirmarmos que as relações 

dos indivíduos com a escrita se dão de maneiras diferenciadas. 

Outra aproximação teórica com essa autora refere-se à contextualização que 

ela faz da escrita nas complexas relações sociais como instrumento em que 

determinadas parcelas da população ficam à margem de seus diversos usos, o que 

não impossibilita o papel exercido pela escrita no resgate das singularidades do 

indivíduo, independentemente de sua posição social. A escrita, que se consolida 

como entrave para tantos que se submetem aos processos de aprendizagem, 

desencadeia capacidades infantis a partir do seu uso “[...] motor, cognitivo e, 

principalmente, subjetivo do suporte gráfico da palavra [...]” (TFOUNI, 2008a, p. 

102). As experiências vivenciadas por essa autora com grupos socialmente 

excluídos, para além dos espaços escolares, têm inspirado a busca de outro espaço 

que “[...] institui-se para o verbo escutar: Em sua dupla voz: ativa e passiva [...]” 

(TFOUNI, 2008a, p. 108-109). Reúne, assim, em seus relatos, a possibilidade de 

uma escuta aguçada aos entraves que dificultam o contato dos indivíduos com a 

escrita, bem como convoca a compreensão da escrita para além de sua função 

comunicativa, socializadora.  

Para Tfouni, a dicotomia ainda existente entre a língua oral e a escrita é 

consequência da “teoria da grande divisa”. Segundo a autora, “[...] essa teoria 

propõe que, em uma sociedade letrada, haveria uma separação radical entre usos 

orais e usos escritos da língua, caracterizando dois tipos específicos de discurso: o 

discurso oral e o escrito” (TFOUNI, 2006, p. 47). Tfouni defende também que 

avanços significativos sobre letramento serão possíveis quando essa distinção for 

ultrapassada. Conforme aponta Tfouni (2006), essa distinção, enfatizada por 

correntes a-históricas, pressupõe a língua escrita como caracteristicamente abstrata 

e lógica em um grau de superioridade à língua oral, considerada ambígua. A autora 

critica ainda o uso de termos como “pré-lógico” e “primitivo”, destinados aos que não 



62 

 

 
 

se utilizam da língua escrita, uma vez que carregam em si sinônimos de inferioridade 

e a suposição de um ideal linguístico a ser dominado pelos usuários de determinada 

língua. Para Tfouni (2001, p. 42), existem tanto “[...] características orais no discurso 

escrito quanto traços de escrita no discurso oral [...]”. Belintane (2011) também 

assume posicionamento semelhante ao contestar, inclusive, o posicionamento de 

Ong (1998), que estabelece marcadas distinções entre as culturas primária e 

secundária, a primeira caracterizada pela falta de acesso à escrita e a segunda, em 

que o contato com a escrita dá-se cotidianamente. Ong (1998), ao afirmar que a 

consciência humana foi modificada através da escrita, aponta que as sociedades de 

tradição oral possuem uma lógica de pensamento que não opera sobre situações 

abstratas, sendo estabelecidas relações de causa e efeito, embora não sejam 

sistematizadas. Belintane (2013), ao encontrar possibilidades de alfabetização 

infantil nas fortes relações estabelecidas entre oralidade e escrita, ressalta que Ong 

(1998) desconsidera a oralidade presente na escrita e vice-versa. 

Em suas pesquisas, Tfouni (2006) tem identificado no discurso oral de 

indivíduos não alfabetizados ou com baixo grau de letramento características 

linguístico-discursivas próprias da escrita, o que tem afirmado a inter-relação entre o 

discurso oral e o escrito, contrariamente a correntes a-históricas denominadas pela 

autora. Na perspectiva de fundamentar seus estudos sobre letramento, com base na 

análise do discurso pecheutiana e na psicanálise lacaniana, Tfouni (2001) tem 

defendido o conceito de autoria, presente tanto no discurso oral de indivíduos 

alfabetizados ou não como no escrito, considerado por Pêcheux (1997) como 

 

[...] uma divisão discursiva entre dois espaços: o da manipulação de 
significações estabilizadas, normatizadas por uma higiene 
pedagógica do pensamento e o de transformações de sentido, 
escapando a qualquer norma estabelecida a priori, de um trabalho de 
sentido sobre o sentido, tomados no relançar infinito das 
interpretações (PÊCHEUX, 1997, P. 51).  

 

A partir desse conceito, Tfouni (2008a, p. 104) acredita que o sujeito passa a 

ocupar a posição de autor, quando “[...] retroage sobre o processo de produção de 

sentidos, procurando ‘amarrar’ a dispersão que está sempre virtualmente se 

instalando, devido à equivocidade da língua”. Em Tfouni (2008b), é apresentada 

uma proposta que estabelece a autoria instaurada a partir do momento em que o 

sujeito do discurso passa a ocupar um lugar, ou seja, assume uma posição que o 
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possibilita lidar com a dispersão, aceitando a deriva instalada. A deriva, por sua vez, 

“é a irrupção do real, visto que o real está na falta, e, pela deriva, outras 

possibilidades de significação irrompem, quebrando a unidade aparente, e 

instalando o não UM” (TFOUNI, 2008b, p. 153).  

Amparada na perspectiva lacaniana de sujeito, compreendido sempre como 

sujeito do desejo, Tfouni (2008a) explica que, para expressar suas situações 

conflituosas marcadas por experiências de vida desagradáveis, o sujeito acaba por 

se deslocar para outra posição discursiva; por isso, a preocupação de constatar o 

que as crianças dizem pode, muitas vezes, não representar o que, de fato, querem 

expressar, conforme aponta Lacan (1998). Essa perspectiva nos permite estabelecer 

pontes teóricas com a denegação discutida por Freud (1925), explorada no Capítulo 

3 desta tese. 

Como a memória, segundo a perspectiva freudiana, é memória do desejo, 

Tfouni (2001) explica que, para devolver à cadeia metonímica sua sequência 

perdida, não faz uso de estratégias conscientes ou aleatórias. O autor é “[...] um 

lugar afetado de maneira singular pelo inconsciente e pelo desejo” (TFOUNI, 2001, 

p. 81).  

A escrita se consolida como uma das formas de expressão desse sujeito 

posto em uma cadeia de significantes. Tfouni (2006) tem discutido o caráter 

onipotente da escrita e as ilusões criadas por parte de quem escreve, concebendo-a 

como reveladora dos anseios do indivíduo, desconsiderada em sua incompletude. 

Essa onipotência pode ser identificada quando a escrita aparece na história 

como forma de imortalidade humana. Sua materialidade é considerada em algumas 

narrativas como antônimo de esquecimento e sinônimo de que as histórias se 

eternizariam entre as gerações. Os heróis presentes nas narrativas garantiriam 

através da escrita a memória de seus feitos e o não esquecimento das tragédias 

gregas das quais faziam parte. Metaforicamente, a escrita pode ser compreendida 

como a garantia da permanência, para além das gerações, daquele que exercita o 

ato de escrever. Tfouni (2006) trata do caráter onipotente da escrita associado a um 

profundo encantamento que causa por parte do sujeito que escreve. Por um lado, 

esse encantamento, que seduz quem escreve, o faz acreditar na escrita literal dos 

seus anseios e desejos, por outro lado, passa a contribuir para uma ilusão da 

materialidade do pensamento, a qual é discutida por Pêcheux (1993).  
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Essa materialidade do pensamento é traduzida na possibilidade de quem 

escreve acreditar no processo de escrita racional e consciente, em que existam 

palavras insubstituíveis que possam expressar o real desejo de quem está a 

escrever. Pommier (1996) assinala que a capacidade de falar antecede 

milenarmente a capacidade de escrever, atentando para os perigos que esta 

segunda oferece. Se, por um lado, incorpora um ato ao recalcamento, por outro, 

inscreve esse mesmo recalcamento através das letras escritas por um corpo 

perdido.  

O sujeito da escrita, apesar de apresentar características de onipotência, 

conforme defende Tfouni (2006), também é o sujeito da incompletude, o sujeito 

atravessado pelo Outro lacaniano, através do simbólico e pelo desejo de revelar, por 

intermédio da escrita, seus anseios e suas vontades, nem sempre revestidas de 

raciocínios conscientes. Conforme análise de Tfouni (2006), Ítalo Calvino, a exemplo 

de um sujeito revestido pelo encantamento que a escrita proporciona, ao escrever o 

livro Seis propostas para o próximo milênio, também expressa a ilusão de 

completude que o atinge, seduzido pelo fascínio causado pela escrita, quando 

afirma: 

 

Se prefiro escrever é que, escrevendo, posso emendar cada frase 
quantas vezes ache necessário para chegar, não digo a me sentir 
satisfeito com minhas palavras, mas pelo menos a eliminar as razões 
de insatisfação de que me posso dar conta (CALVINO, 1990, p. 72). 

 

Tfouni (2006), através dessa expressão, enfatiza o poder atribuído à escrita 

por parte do autor, bem como o desejo de completude quando este acredita que a 

escrita possibilita tudo dizer, tudo expressar, conforme o desejo de quem escreve, o 

que nos impulsiona a refletirmos sobre o distanciamento da escrita. Reforça que o 

descontrole, que acontece quando o sujeito se depara com uma escrita que nem 

sempre expressa seu desejo, ocorre “[...] porque a passagem dos significados aos 

significantes não é automática, não está já-lá, pronta para ser encontrada” (TFOUNI, 

2006, p. 91). 

Esses efeitos de onipotência também são sentidos pela criança ao se 

encantar, de forma desenfreada, pela decifração dos códigos escritos. Quantos de 

nós já vivenciamos situações com crianças que em cada espaço social que 

frequenta fica a decifrar escritas nas paredes, de forma a querer sentir-se inclusa na 



65 

 

 
 

realidade escrita em seus encantos iniciais? Para além do efeito encantador e 

comunicativo da linguagem, o acompanhamento de uma proposta de linguagem no 

cerne das práticas pedagógicas tem revelado que os indivíduos nem sempre estão 

predispostos à aprendizagem e que a autoria se instala quando, em situações 

cotidianas, as estratégias parecem não mais fluir sobre a criança, gerando 

insegurança pedagógica. 

Compreender a incompletude da escrita é um longo caminho a ser trilhado 

no campo das práticas pedagógicas. Nesse sentido, o sujeito do desejo já não se 

confunde com os indivíduos que conscientemente planejam suas ações mentais, 

conforme defendido por correntes como a construtivista. Identificar o sujeito do 

desejo, acreditar na incompletude da escrita e nas inter-relações entre o oral e o 

escrito na alfabetização infantil é um bom início de prosa para quem ousa lecionar 

nos anos iniciais. 
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2 ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: O COTIDIANO DA ESCOLA 
PÚBLICA 

 

 

 
Neste capítulo, apresentamos o processo de implementação do Ensino 

Fundamental de nove anos, situando a escola campo desta pesquisa. Além das 

bases legais que asseguram essa implementação, socializamos dados que 

constituem o contexto geográfico, socioeconômico e cultural das turmas envolvidas 

nesta pesquisa – 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental. Em seguida, no tópico “2.1 

(Re)conhecendo o lugar onde se fundam as práticas pedagógicas”, apresentamos 

os recursos humanos que prestam serviço à escola, através do Quadro 1, que será 

retomado em capítulos posteriores com apontamentos sobre a redistribuição dos 

profissionais em suas categorias. Situamos, ainda, os programas e projetos dos 

quais a escola participa, identificando que esta pesquisa se consolida como a mais 

extensa e a única centrada em diagnósticos, intervenção e acompanhamento 

sistemático da aprendizagem discente, com impacto na dobradiça entre a Educação 

Infantil e o 1º ano e entre os anos posteriores do Ensino Fundamental.  

Ainda neste capítulo, enfocamos o fluxo de alunos durante o ano letivo, que 

não chega a ser identificado como temática a ser discutida e direcionada pela 

escola, embora interfira diretamente na interrupção do acompanhamento da 

aprendizagem das crianças, conforme estudos de casos socializados. Com base no 

fluxo apresentado, refletimos sobre a redistribuição de alunos por turma e, por fim, 

enfocamos a necessidade de enfrentamento de diagnósticos mais precisos e do 

acompanhamento de alunos com dificuldades de aprendizagem, que compõem as 

demandas reais nos anos iniciais, contrapondo-se à ausência dessas dinâmicas nas 

escolas públicas em geral. 

Ao discutirmos o Ensino Fundamental de nove anos, devemos considerar 

que, historicamente, a educação brasileira tem marcado suas políticas sob a ótica do 

acesso e da permanência das crianças nas instituições de ensino. São visíveis os 

investimentos em políticas compensatórias que, nos últimos anos, ocuparam lugar 

nas propostas nacionais na perspectiva de garantia da matrícula e da continuidade 

dos estudos das classes menos favorecidas nas instituições públicas de ensino. 

Temos atestado que a consolidação de políticas públicas que visam a ampliação do 

tempo de aprendizagem do aluno e a implantação de programas como o Bolsa 
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Família garantiu, em parte, avanços em relação ao acesso e à permanência na 

escola. Dados os significativos ganhos em relação ao acesso que as últimas ações 

governamentais têm propiciado, o ingresso mais cedo na escolarização e a 

permanência na escola vêm ganhando espaço entre as discussões nesse campo. 

Programas como o Mais Educação, apresentado no tópico posterior, se inserem 

nessa lógica de extensão do tempo de escolaridade infantil, embora questionemos 

se essa extensão, sem mudanças nas condições mínimas de trabalho que envolvem 

da infraestrutura às questões teórico-metodológicas na educação básica, 

representará sinônimo de qualidade na educação brasileira.  

A reestruturação do Ensino Fundamental em nove anos, com implantação 

obrigatória a partir de 2010, se consolidou enquanto política por meio da Lei n. 

11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Segundo o Documento Ensino Fundamental de 

nove anos: passo a passo do processo de implantação, essa reorganização teria os 

seguintes objetivos: 

 

a) Melhorar as condições de equidade e de qualidade da Educação 
Básica; 

 
b) Estruturar um novo ensino fundamental para que as crianças 

prossigam nos estudos alcançando maior nível de escolaridade; 
 
c) Assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as 

crianças tenham um tempo mais longo para as aprendizagens 
da alfabetização e do letramento (BRASIL, 2013, grifo nosso). 

 

Esses propósitos, associados aos objetivos políticos que se encontram nas 

entrelinhas da reestruturação do ensino, estabelecem uma possível reorganização 

na educação básica do país. Essa reorganização mobiliza discussões político-

pedagógicas, incluindo o tempo e o espaço aos quais as crianças estão submetidas, 

interferindo diretamente em seus respectivos processos de aprendizagem e 

incidindo nas discussões historicamente efetivadas acerca da infância.  

Quando retomamos esses propósitos, questionamos: embora reconheçamos 

a necessidade de políticas nacionais que visem à inclusão social e se oponham à 

improvisação na Educação Infantil, até que ponto os desdobramentos da Lei n. 

11.274 implicam melhoria da qualidade na educação básica? Repensar essa 

qualidade requer muito mais do que a extensão do tempo de escolarização dos 

alunos, pois envolve diretamente as questões metodológicas, curriculares e físicas 
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das escolas que atenderão as crianças que chegarão um ano mais cedo no 1º ano 

do Ensino Fundamental. Do que adianta um tempo mais longo de escolaridade se as 

rupturas entre anos e níveis de ensino continuam sendo marcantes e se constituem 

em barreiras para a consolidação dos objetivos pedagógicos essenciais? Se as 

condições de letramento21 das crianças e a heterogeneidade não são vistas a partir 

de enfrentamentos reais que respeitem as singularidades das crianças, que 

impactos significativos essa legislação oferece à aprendizagem infantil? Será que 

não estamos aderindo a propostas, cumprindo prazos legais, sem refletirmos onde 

queremos chegar e que estratégias elaborar para tanto?  

Esses questionamentos perpassam, ainda, o nível de envolvimento e 

comprometimento dos profissionais que trabalham na escola na consolidação da 

reestruturação do Ensino Fundamental. A legislação proposta necessita estar 

atrelada a esse comprometimento profissional, caso contrário se consolidará como 

mais uma mudança que pouco interfere nos processos educativos, em que são 

encontradas problemáticas históricas que atravessam a alfabetização infantil. O 

comprometimento e o envolvimento dos profissionais que na escola trabalham 

necessitam ser revestidos de propósitos coletivos. 

Com o intuito de orientar as escolas nas discussões pedagógicas sobre 

currículo, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica, 

elaborou, em 2007, dois documentos denominados Ensino Fundamental de nove 

anos: orientações pedagógicas para a inclusão das crianças de seis anos de idade e 

Indagações sobre Currículo, nos quais consta uma coletânea de textos, de autores 

diferentes, que favorecem debates acerca de concepções de currículo.  

As discussões teóricas apresentadas nos documentos acima citados e a 

legislação que trata do Ensino Fundamental de nove anos não dão conta das 

incertezas e das lacunas que surgem no desdobramento das práticas pedagógicas 

nas escolas. São notórias as dificuldades que estas enfrentam, mesmo guiadas pela 

legislação vigente. No dia a dia da escola pública brasileira, predomina um misto de 

tendências pedagógicas diversas sem que os professores consigam situar-se em 

relação ao seu fazer pedagógico. Embora não tenhamos a pretensão de restringir o 

campo pedagógico à docência, nos espaços escolares em que esta se desenvolve, 

                                                           
21 A concepção de letramento aqui apresentada fundamenta-se nas discussões de Tfouni, já 
socializadas no capítulo anterior. 
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faz-se necessário o domínio de conhecimentos próprios à alfabetização, da 

aquisição da linguagem a processos mais complexos de elaborações mentais. 

Não basta compreendermos que a prática docente é caracterizada por 

inseguranças, principalmente, em relação às reestruturações curriculares. É 

necessário o apontamento de formas de amenização dessa insegurança para que 

as mudanças que chegam à educação básica não se traduzam apenas em 

modificações de nomenclatura que pouco interferem no ensino e na aprendizagem 

nesse nível de ensino. Essas mudanças tanto necessitam estar direcionadas a 

demandas reais da educação brasileira quanto precisam avançar em termos de 

diagnósticos de problemáticas e proposição de ações interventivas diretas que 

amenizem a distância entre as bases legais e a prática. Nesse sentido, esta 

pesquisa está situada como um trabalho que parte de demandas reais – a 

alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental – e aponta 

possibilidades/redimensionamentos que incluem desde o manejo pedagógico até 

questões de cunho político-organizacional, conforme apontado no Capítulo 3.  

Uma das mudanças propostas pela legislação acerca do Ensino 

Fundamental de nove anos é a elaboração, por cada escola, de uma proposta 

pedagógica baseada nas Diretrizes Curriculares para esse nível de ensino e a 

reformulação do Regimento Escolar e do PPP para atender às crianças ingressantes 

no 1º ano, conforme estabelecido no Parecer CNE/CEB n. 4/2008 (BRASIL, 2008). 

Na escola campo desta pesquisa, a elaboração desta proposta está acontecendo 

após sua participação nesta pesquisa. Até então, mesmo com a reestruturação do 

Ensino Fundamental de nove anos, iniciada em 2009, houve adaptações no 

Regimento Escolar e no PPP quanto à incorporação de nomenclatura (mudança do 

Ensino Fundamental de oito para nove anos). No entanto, nenhuma outra 

modificação em termos curriculares e/ou estruturais foi realizada, de forma a 

mobilizar discussões mais contextualizadas sobre o currículo. As demais escolas da 

rede municipal que trabalham com o Ensino Fundamental também não foram 

contempladas com qualquer mudança curricular ou estrutural em função da 

implementação a ser realizada.  

No que se refere à formação dos profissionais para tal reorganização, houve 

um encontro com profissionais das redes estadual e municipal de educação, 

desdobrado em dois dias de estudos, envolvendo discussões teóricas e reflexões 

sobre as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental, assessorado pela 
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Secretaria Estadual de Educação, sob a responsabilidade da 15ª Diretoria Regional 

de Ensino (DIRED). Essa formação se consolidou em nível regional com as redes 

estadual e municipal de ensino, as quais recebem orientações da referida DIRED. 

As escolas estaduais da educação básica contabilizam 53 (cinquenta e três) 

unidades, desse contingente, 31 (trinta e uma) atendem ao Ensino Fundamental e 

estão sediadas em 20 (vinte) municípios da região oeste do estado do RN. As 

escolas municipais que trabalham com o Ensino Fundamental sediadas em Pau dos 

Ferros contabilizam 6 (seis) unidades, que também estavam representadas no 

referido encontro. Após essa formação inicial, não houve outro momento específico 

que retomasse a discussão iniciada, o que se consolida como falta de um 

acompanhamento mais direto desse processo de implementação. 

Diagnosticamos, assim, que a reestruturação do Ensino Fundamental de 

nove anos não aconteceu de forma diferenciada do que ocorreu com outras 

propostas que chegaram e continuam chegando às escolas públicas, despidas de 

mudanças significativas nas questões teórico-metodológicas. Se o desdobramento 

nas escolas das bases legais do Ensino Fundamental de nove anos não é 

acompanhado de modo a causar impacto sobre o trabalho pedagógico e se as 

dificuldades reais que afligem a aprendizagem nos anos iniciais não são tomadas 

como objetos de estudo, como considerarmos a significância de uma reformulação 

curricular dessa natureza para a aprendizagem nos anos iniciais? Para além das 

contribuições políticas e organizacionais, que salto qualitativo essa mudança trará 

para a criança em seu processo formativo?  

Resquícios da falta de impacto na prática docente são as concepções 

teóricas ainda presas à estrutura seriada, caracteristicamente fragmentada, em que 

a responsabilidade pela aprendizagem infantil é tarefa individual do professor que 

leciona em uma determinada turma. Diagnosticamos isso nos discursos simplistas 

dos professores quando se referem ao Ensino Fundamental de nove anos 

desprovidos de reflexões sobre o impacto que essa mudança gerou no cotidiano da 

escola, quase sempre marcados por termos como “minha turma” ou “meus alunos” 

22. Atestamos ainda que predomina entre os professores uma forte distinção entre as 

crianças na Educação Infantil, discutidas teoricamente entre o cuidar e o educar, e 

os alunos no Ensino Fundamental, introduzidos em uma perspectiva mais 

                                                           
22 Termos utilizados, com frequência, por parte dos professores envolvidos na pesquisa, quando se 
referem à turma em que lecionam. 
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direcionada à sua inserção na realidade letrada. A esse respeito, Kramer (2003), no 

módulo Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança 

de seis anos de idade, instituído pelo Ministério da Educação (MEC), explica que 

sempre há crianças matriculadas na Educação Infantil ou nos anos iniciais, 

independentemente do nível de ensino que frequentam: 

 

O conhecimento profundo, dinâmico das crianças e dos professores 
da educação infantil – em diferentes contextos sociais, culturais e 
institucionais – possibilitaria enfrentar (e evitar) a dicotomia hoje forte 
entre educação infantil e ensino fundamental, ou melhor, entre 
crianças e alunos! Eles e elas são sujeitos sociais, estão inseridos na 
cultura e têm o direito à brincadeira e a experiências culturais, como 
literatura, o cinema, os museus, a pintura, a arte em geral. Ou seja, é 
pela discussão da infância como categoria social e histórica e das 
crianças como sujeitos sociais que se torna possível pensar a 
educação e não o contrário. Considero injusto com muitas crianças 
pretender resolver o problema postulando que as crianças do ensino 
fundamental são alunos e os da educação infantil não. É preciso 
enfrentar que mais essa dicotomia se instale, com a clareza de que o 
debate e a pesquisa é que nos permite repensar a articulação no 
interior da educação infantil e desta com o ensino fundamental 
(KRAMER, 2003, p. 81). 

 

Infelizmente, essa dicotomia acaba se instalando nas escolas, intensificando 

a ruptura já existente entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental em termos 

de aprendizagem discente. Essa separação conduz a reflexões acerca de uma 

formação mais ampliada, necessária, que considere, para além do formato da 

educação básica, as questões pedagógicas imbricadas nesse processo. Essas 

reflexões englobam os pacotes de formações que chegam às escolas e não 

provocam redimensionamentos nas concepções de aprendizagem como parte de 

uma perspectiva cíclica, em que as rupturas entre níveis de ensino sejam 

substituídas por dobradiças na aprendizagem. Redimensionar concepções acerca 

da alfabetização prepara os professores para lidar não somente com uma mudança 

de nomenclatura, mas também resulta em mudanças no manejo pedagógico em 

sala de aula, desde o que ensinar ao como avaliar as habilidades discentes 

desenvolvidas. 

Nesta pesquisa, ao enfrentarmos os desafios no ensino da leitura e da 

escrita nas escolas públicas, insistimos na continuidade entre a Educação Infantil e o 

1º ano do Ensino Fundamental e entre os anos posteriores, investigando as rupturas 

existentes e propondo formas de amenizá-las. Discordamos da forte distinção entre 
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Educação Infantil e Ensino Fundamental, como se as discussões pedagógicas 

pudessem se despir do caráter de continuidade que abarca ambos os níveis de 

ensino, uma vez que necessitam estar articulados, quando a aprendizagem é 

considerada em uma perspectiva cíclica. Consideramos também os significativos 

ganhos da reestruturação curricular do Ensino Fundamental de nove anos, 

principalmente em relação à preocupação com um ensino sistematizado que 

destitua a improvisação predominante em salas de aula da Educação Infantil, 

conforme apontado por Belintane (2010). Concordamos ainda com esse autor 

quando ressalta que, ao chegar ao 1º ano do Ensino Fundamental, a criança é 

encarada como a “antiga” frequentadora da primeira série, conforme explica em 

entrevista à revista Educação: 

 

O governo criou esse fundamental de nove anos, aumentou um ano 
e pôs a criança entre 5 e 6 anos na escola, exatamente para acabar 
com o improviso da educação infantil e trazer um ensino mais 
sistematizado, ligado à leitura, à escrita e à oralidade, nessa 1ª série. 
Só que esse impacto continua ocorrendo sobre o aluno. Porque ele é 
recebido como se fosse a criança da 1ª série dos anos anteriores, 
como se tivesse 7 anos. Boa parte dessas crianças vem das escolas 
infantis com repertório muito pequeno de textos orais. Isso faz uma 
diferença enorme (BELINTANE, 2010, p. 17). 

 
 

Não negamos os avanços significativos resultantes do Ensino Fundamental 

de nove anos, dentre eles, a inclusão de crianças um ano mais cedo na 

escolarização obrigatória. Esses avanços são também materializados como parte de 

uma política de inclusão social, tendo em vista que as crianças mais favorecidas 

financeiramente, com seis anos de idade, já têm ingresso garantido na escola, 

diferentemente das demais, pertencentes às classes populares.  

Reconhecemos que possibilitar às crianças de seis anos o acesso a uma 

educação sistematizada no 1º ano do Ensino Fundamental insere o Brasil em uma 

política educacional conectada às políticas desenvolvidas nos países europeus e na 

maioria dos países da América Latina e do Caribe. Segundo dados da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO, somente em 

quatro países – El Salvador, Guatemala, Nicarágua e Brasil –, o início da 

escolaridade obrigatória dava-se aos sete anos de idade. Essa inserção se 

caracteriza como um avanço político. No entanto, no cotidiano das escolas públicas, 
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muito ainda precisa ser feito para que aconteçam mudanças significativas na 

aprendizagem das crianças, caso se queira contemplar demandas reais vivenciadas 

pelos profissionais da educação básica em seu fazer pedagógico.  

Criticamos, principalmente, o processo de implantação do Ensino 

Fundamental de nove anos que não aconteceu de forma gradativa e acompanhada, 

causando conflitos tanto burocráticos, pois as escolas tiveram que lidar com dois 

currículos diferentes, quanto pedagógicos, por incidir em concepções de infância, 

ensino e aprendizagem. Lançamos, ainda, um olhar crítico sobre as questões 

teórico-metodológicas no contexto da implantação do Ensino Fundamental de nove 

anos que não foram priorizadas. Esta pesquisa se insere preenchendo lacunas 

nesse processo de implementação, acompanhando a inserção das crianças na 

escrita através de atividades diagnósticas e interventivas, apontando possibilidades 

e entraves na alfabetização. Para tanto, elaboramos uma proposta curricular no 

campo da linguagem, com foco na entrada das crianças na escrita, considerando as 

condições reais em que o trabalho escolar se materializa. Nesta investigação, além 

de apostarmos na alfabetização das crianças até o 3º ano, acompanhamos os 

alunos desde o 1º ano através de registros mais direcionados e específicos a cada 

criança, em que as concepções de oralidade, subjetividade e escrita são analisadas 

mediante discussões contínuas que partam das práticas docentes.  

Programas como o Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) também têm previsto a alfabetização das crianças até o 3º ano do Ensino 

Fundamental e investigado a formação inicial e continuada docente, apostando na 

tríade formação, materiais e avaliação. No entanto, são inquietantes as lacunas de 

um Programa que, embora disponha de uma coordenação local para 

acompanhamento das turmas envolvidas, não tem se efetivado, discutindo 

minuciosamente os diferentes processos de entrada das crianças na escrita, desde 

a Educação Infantil. Suas ações parecem não impactar as estratégias docentes para 

lidar com as singularidades das crianças, uma vez que consideramos que os 

aspectos que dificultam ou facilitam a alfabetização infantil necessitam ser 

identificados e pedagogicamente direcionados.  

Diante disso, indagamos: que suportes a legislação posta para o Ensino 

Fundamental de nove anos e que estratégias programas como o PNAIC oferecem 

para a sustentação de um trabalho pedagógico nas salas de aula? Que tipo de 

formação é apontado para os professores? Que discussões teóricas ou trabalhos 
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colaborativos/interventivos são realizados em que as práticas locais sejam 

valorizadas e analisadas concomitantemente aos estudos? 

As estratégias pedagógicas, a organização do trabalho escolar e a 

responsabilização coletiva pela alfabetização das crianças precisam ser objetos de 

estudos que contemplem as singularidades regionais, que consigam abordar os 

problemas reais de forma indutiva, ou seja, partindo do acontecimento real da 

educação para o ajuste teórico. O que temos é o recobrimento dos problemas reais 

pelas teorias ou por um vocabulário que parece estar ao lado dos problemas, sem, 

de fato, enfrentá-los. Nesta pesquisa, a avaliação formativa no sentido de 

diagnóstico das situações de letramento das crianças em meio à heterogeneidade 

das turmas tem sido algo marcante. Além disso, temos investigado o manejo 

didático na perspectiva de propostas mais estruturadas através de diagnósticos mais 

direcionados e completos acerca da aprendizagem discente, contemplando a 

oralidade, a leitura e a escrita. Nesse sentido, partimos do pressuposto de que o 

ensino necessita de direcionamentos pedagógicos que considerem os diferentes 

processos de entrada da criança na escrita e amenizem as distâncias entre a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental e entre os anos posteriores ao 1º ano.  

Além de ir ao encontro de um Ensino Fundamental que respeite e esteja 

voltado para os diferentes processos de entrada das crianças na alfabetização, esta 

pesquisa compreende a aprendizagem em uma perspectiva cíclica, em que a 

responsabilidade sobre esta seja discutida coletivamente entre professores e demais 

profissionais da educação. Essa perspectiva rompe com a lógica do sistema seriado 

focado no trabalho individual docente com sua respectiva turma, além de ampliar o 

tempo de aprendizagem e, através da progressão continuada, haver a possibilidade 

de acompanhamento dos alunos. Embora a estrutura do ciclo ofereça tais 

possibilidades, estas precisam estar associadas a impactos diretos na aprendizagem 

dos alunos.  

Esta pesquisa lança um desafio constante na escola pública brasileira: 

articular oralidade, leitura e escrita na alfabetização, por meio de diagnósticos de 

aprendizagem que deem conta do desempenho dos alunos desde a Educação 

Infantil, sem cortes entre níveis de ensino, em que sejam respeitados os diferentes 

processos de inserção das crianças na escrita.  

Diante das questões postas neste capítulo e da averiguação do processo de 

implantação do Ensino Fundamental de nove anos, diagnosticamos sua 
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precariedade, o despreparo das escolas em lidar não somente com a mudança de 

nomenclatura, mas também com a compreensão dos processos educativos nesse 

novo formato. Infelizmente, ainda continuamos aderindo a propostas, cumprindo 

prazos oficiais, desprovidos de reflexões sobre onde queremos chegar e que 

estratégias elaborar para tanto. Nesse processo de reformulação, o nível de 

envolvimento e comprometimento dos profissionais que trabalham na escola é 

imprescindível, embora deixe a desejar quando sentimos o despreparo dos 

professores ao se posicionarem, não conseguindo identificar que mudanças são 

geradas, do planejamento à avaliação escolar. Falta ação planejada, uma 

sistemática de assessoramento por parte das entidades mantenedoras das escolas, 

que continuam presas a uma preocupação excessiva somente com a antecipação 

da alfabetização. Infelizmente, muitas secretarias implementam propostas sem 

indagarem criticamente sobre sua elaboração e implementação. Toda essa 

discussão tem revelado que o caminho a ser percorrido por esta pesquisa, partindo 

do chão da escola, constitui-se, ainda, uma das saídas possíveis quando os 

processos educativos necessitam ser repensados. As escolas, através dos 

profissionais que nela atuam, necessitam se engajar na tarefa de se envolverem e 

se comprometerem com o ensino público, avaliando suas condições reais e 

prioridades, bem como buscando coletivamente estratégias que viabilizem 

mudanças significativas. 

 
 

2.1 (RE)CONHECENDO O LUGAR ONDE SE FUNDAM AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 
 

A escola da rede municipal de Pau dos Ferros/RN na qual desenvolvemos 

esta pesquisa é de pequeno porte. A infraestrutura é mínima, contando com seis 

salas de aula, além de mais duas: uma multifuncional, na qual a psicopedagoga 

institucional trabalha, e a outra onde funciona o laboratório de informática. Não 

existe espaço reservado à biblioteca. Os livros são dispostos em estantes em uma 

das salas, sem que as crianças tenham acesso a estes durante as aulas. Os 

professores conduzem os alunos à sala onde se encontram os livros em horários em 
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que as crianças não estejam nas turmas ou optam por levá-las à sala para 

atividades e consultas de livros.  

Contextos escolares como esse apontam para a necessidade de ampliação 

da estrutura física, a fim de que as crianças tenham acesso à leitura e se divirtam 

em momentos como o intervalo. Realidades como essa fazem surgir 

questionamentos, uma vez que no contexto educacional atual muitas discussões 

estão voltadas ao incentivo e aos modos de leitura, porém o acesso a esta ainda se 

constitui o calcanhar de Aquiles de muitas escolas situadas no interior de estados 

como o Rio Grande do Norte. 

Em termos de recursos humanos, a escola dispõe de 37 (trinta e sete) 

profissionais, conforme apresentado no Quadro 1: 

 
 

Nº CARGO FUNÇÃO GRAU DE INSTRUÇÃO TOTAL 
01 Professor Vice-diretor Letras/Psicopedagogia/Gestão 01 

02 Professor Supervisor 
Pedagogia/Psicopedagogia (02) 
Pedagogia/Educação Inclusiva (01) 

03 

03 Professor Aux. Adm. Pedagogia 01 

04 Professor Sec. Geral Pedagogia/Psicopedagogia 01 

05 Professor Professor Pedagogia (08) Pedagogia/Psicopedagogia (02)      10 

06 Professor Professor Letras (cursando PARFOR) 01 

07 Professor Prof. Sala Multif. Pedagogia/Psicopedagogia 01 

08 Professor 
Prof. Lab. de 
Inform. 

Letras 01 

09 Supervisor Diretor Pedagogia/Psicopedagogia 01 

10 Supervisor Aux. Adm. Pedagogia 01 

11 ASG Porteiro Ens. Fund. Incompleto (01) Ens. Médio (01) 02 

12 ASG  Aux. de Sec. Ciências Contábeis 01 

13 ASG Digitador Ensino Médio (01) Pedagogia/Psicopedagogia (01) 02 

14 ASG ASG Ens. Fund. Incompleto (03) Ensino Superior (01) 04 

15 Vigia Vigia Ens. Fund. (01) Ensino Médio (01) 02 

16 Merendeira Merendeira 
Ens. Fund. (01); Ens. Fund. Incomp. (01) 
Ens. Médio (02) 

04 

17 
Assistente 
Adm.  

Aux. de Sec. Pedagogia/Formação de Professores  01 

              TOTAL 
37 

 

Quadro 1 – Recursos humanos   
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

Com base no quadro acima, a categoria mais ampla é composta pelos que 

possuem a docência como cargo, ao identificarmos que 19 (dezenove) profissionais 

compõem essa categoria, o que representa mais de 50% do quadro de pessoal da 

escola, totalizando 37 (trinta e sete) funcionários. Desse total de professores, 7 

(sete) lecionam nos anos iniciais, em turmas do 1º ao 5º ano, 4 (quatro) se 

subdividem entre duas turmas de Educação Infantil, funcionando nos turnos 
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matutino e vespertino, e 2 (dois) estão distribuídos entre um que leciona no 

laboratório de informática, atendendo a todas as turmas nos dois turnos, e o outro 

que atua como psicopedagogo institucional. O número de prestadores de serviços 

para o magistério nos anos iniciais que não atuam em sala de aula totaliza 6 (seis) 

profissionais. Destes, 3 (três) prestam serviço de cunho pedagógico como 

supervisores e 3 (três) desenvolvem atividades de caráter administrativo, incluindo o 

vice-diretor, que participa diretamente da gestão escolar. No quadro 1, identificamos 

ainda um supervisor que atua profissionalmente como auxiliar administrativo. 

Com os dados apresentados neste quadro, além de atentarmos para um 

número significativo de profissionais que assumem funções diferentes dos cargos 

para os quais foram contratados, refletimos, principalmente, sobre a categoria 

docente, considerando que com 19 (dezenove) professores em uma escola com seis 

salas de aula teríamos mais de 3 (três) divididos por turma. Essa divisão descartaria 

a possibilidade de turmas multiano existentes na escola que serão retomadas em 

outros capítulos e subtópicos desta tese. Retomaremos, ainda, esse quadro no 

Capítulo 3, Para além do manejo pedagógico: (re)dimensionamentos político-

organizacionais, ao tratarmos da possibilidade de redistribuição dos recursos 

humanos que têm impacto direto na reestruturação do trabalho pedagógico da 

escola campo de pesquisa. Essa redistribuição será explorada no capítulo citado, 

focada no acompanhamento de turmas do 1º ao 3º ano por um profissional que 

circule entre as turmas. 

 

 

2.1.1 Entre programas e projetos: a materialização do fazer pedagógico 

 

 
O acompanhamento do processo de elaboração de uma proposta curricular 

no campo da linguagem requer que investiguemos as bases que fundamentam o 

trabalho político-pedagógico da escola. É preciso lançarmos um olhar para além do 

espaço da sala de aula para que não caiamos na confusão de compreendermos a 

alfabetização infantil como consequência de estratégias didáticas isentas do entorno 

que compõe as instituições de ensino e as políticas públicas que as regem.  
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No cenário nacional, após o encerramento da década da alfabetização – 

2003-2012 –, instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU), em dezembro de 2011, em que, sob a organização da UNESCO, foram 

estabelecidas ações/metas para a educação, vêm-se instaurando programas, 

também consequência do monitoramento das ações implementadas. Essas 

iniciativas têm sido efetivadas para além da educação básica, mas esbarram na 

complexidade das salas de aula brasileiras, sobretudo, nas diferenças que 

constituem a heterogeneidade. Há em cada sala de aula números significativos de 

alunos que não obtêm êxito e/ou resistem à entrada na escrita e sugerem 

estratégias direcionadas. 

Nesse cenário de iniciativas políticas nacionais voltadas para a educação 

básica, durante o período de 2011 a 2014, alguns programas chegaram à escola 

campo de pesquisa e serão mencionados para que tenhamos uma noção geral do 

trabalho escolar. Inserimos ainda, neste capítulo, algumas considerações acerca do 

que está discriminado em termos curriculares, em relação à identificação das 

concepções de ensino e aprendizagem que conduzem o fazer pedagógico escolar.  

O Programa Saúde na Escola (PSE) tem se materializado no contexto dos 

anos iniciais, assentado na perspectiva de 

 

contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações 
de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao 
enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 
desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino 
(BRASIL, 2009). 
 

  
Embora combinando áreas sociais como saúde e educação, esse programa 

não tem gerado impacto significativo nas metodologias de trabalho docente e no 

processo de aquisição da linguagem. Suas ações são vistas pelos professores como 

provocadoras de mudanças atitudinais dos alunos quanto a hábitos de higiene 

pessoal e ações de prevenção e atenção à saúde em seus ambientes familiares. 

Apesar de sua significância ao unir educação e saúde e basear-se na promoção, 

prevenção e atenção à vulnerabilidade de problemas que afetam as famílias, esse 

programa não é apontado pelos professores como suporte pedagógico na inserção 

da criança na escrita, uma vez que não significa mudanças nas formas de condução 

do trabalho pedagógico e na aprendizagem, consequentemente.  
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O Mais Educação é outro programa do qual a escola participa. Temos 

clareza dos propósitos desse programa que integra as ações do PDE como 

desdobramento de uma política do Governo Federal de ampliação da jornada 

escolar, que implica extensão do tempo da criança na escola – o contraturno. Desde 

2012, a escola aderiu, via Secretaria Municipal de Educação, a esse programa 

instituído pela Portaria Interministerial n. 17/2007, embora suas ações tenham sido 

desenvolvidas, de forma mais efetiva, a partir de setembro de 2013, atendendo às 

crianças dos anos finais da 1ª fase do Ensino Fundamental (4° e 5° anos). 

O que temos percebido, por um lado, é que as condições estruturais da 

escola campo de pesquisa são mínimas e insuficientes para conciliar atividades no 

contraturno. Como já citado, essa instituição dispõe de apenas seis salas de aula, 

sendo que uma delas divide espaço com a biblioteca, além de duas salas: uma 

multifuncional e outra na qual trabalha uma psicopedagoga institucional. Por outro, o 

trabalho no contraturno com as crianças parece muito mais assoberbá-las do que 

“[...] fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio do 

apoio a atividades socioeducativas no contraturno escolar”, conforme propõe a 

Portaria Interministerial n. 17, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007). Falamos de 

assoberbamento pelo fato do planejamento realizado pelos monitores do programa 

não se efetivar em consonância com o trabalho dos professores das turmas em que 

os alunos estão matriculados, ou seja, é mais uma ação que não se concretiza como 

contínua no processo de alfabetização dos alunos. Compreendemos a significância 

da educação em tempo integral, desde que os impactos na aprendizagem infantil 

ligados às condições de trabalho sejam qualitativamente sentidos, como acontece 

em outros países. No entanto, como as aulas não são planejadas coletivamente com 

os docentes que durante todo o ano letivo acompanham as crianças nas suas 

respectivas turmas, no turno no qual se matricularam, ações dessa natureza geram 

discrepâncias pedagógicas e necessitam ser repensadas. 

O PNAIC se consolida como outro programa que tem envolvido os 

professores cotidianamente, elaborado em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), conforme o Inciso II, do artigo 2°, do Decreto 

n. 6.094, de 24/4/2007, que discorre sobre o Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação. O novo Plano Nacional de Educação (2014-2024), em sua Meta 5, 

criado em 4 de julho de 2012, institui esse programa, conforme reza o artigo 1° da 

Portaria n. 867: 

http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/port_867_040712.pdf
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Fica instituído o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 
pelo qual o Ministério da Educação (MEC) e as secretarias estaduais, 
distrital e municipais de educação reafirmam e ampliam o 
compromisso previsto no Decreto n. 6.094, de 24 de abril de 2007, 
de alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, ao 
final do 3º ano do ensino fundamental, aferindo os resultados por 
exame periódico específico, que passa a abranger: 

 
I - a alfabetização em língua portuguesa e em matemática; 
II - a realização de avaliações anuais universais, pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 
INEP, para os concluintes do 3º ano do ensino fundamental (BRASIL, 
2012, p. 1). 
  

O PNAIC está centrado em quatro eixos: a) formação continuada de 

professores alfabetizadores; b) materiais didáticos e pedagógicos; c) avaliações; e d) 

gestão, controle social e mobilização. Destes, a formação de professores e as 

questões metodológicas são teoricamente identificadas como prioridade. Duas das 

quatro professoras da educação básica envolvidas nesta pesquisa participam do 

PNAIC desde 2013, através de encontros entre o coordenador do referido programa 

e os docentes das demais escolas pertencentes à rede municipal de ensino, que 

também dele participam. Nos encontros realizados, discutem textos, atividades a 

serem realizadas em sala de aula e preenchem tabelas do desempenho das 

crianças, considerando as habilidades que estas precisam desenvolver. No entanto, 

essas professoras questionam o pragmatismo materializado nas oficinas em 

determinadas áreas de conhecimento e os módulos de trabalho que são seguidos 

com mínimas adaptações às demandas de aprendizagem das crianças. 

O que aqui apontamos é que juntamente com essa formação deveriam 

acontecer encontros nos quais fossem discutidos os registros de aprendizagem dos 

alunos, a forma de fazê-los e a importância destes para o acompanhamento 

discente. Verificamos, através dos relatos por parte das professoras, que elas optam 

por relatar oralmente suas experiências e o acompanhamento de seus alunos, 

embora poucos registros/dados escritos sejam elaborados a partir do 

desdobramento desse processo. Nessa perspectiva, acreditamos que é 

imprescindível a exploração da formação e das questões metodológicas como dois 

eixos prioritários no PNAIC. No entanto, respeitando a significância de sua proposta, 

percebemos que as questões metodológicas não chegam a ser modificadas no 

sentido de um acompanhamento sistemático e contínuo que implique mudanças 

qualitativas no ensino e na aprendizagem dos alunos. 



81 

 

 
 

Temos percebido que os próprios processos de aquisição da linguagem oral 

e escrita ainda não são bem compreendidos pelas professoras, exemplo disso é 

apresentado na fala de umas das participantes desse programa em 2013, que 

lecionava numa turma de 2º ano, ao expressar oralmente: “Preciso saber mais e de 

forma detalhada sobre a aprendizagem das crianças, preciso estudar mais sobre 

isso”. Embora nem sempre devamos analisar literalmente o que está a ser emitido 

oralmente pelos professores como sinônimo do que estes desejam, principalmente, 

quando discursos pedagógicos são disseminados e incorporados pelos mesmos 

desprovidos de reflexões aprofundadas, frases dessa natureza, associadas às 

dificuldades docentes ao lidarem com particularidades da aprendizagem dos alunos, 

apontam para a necessidade de saberes específicos sobre a alfabetização. 

O professor que sinaliza para essa necessidade é o mesmo que participa da 

formação oferecida pelo PNAIC e, nos encontros semanais durante elaboração de 

registros, tem revelado uma dificuldade acentuada ao sistematizar, na escrita, dados 

acerca do desempenho das crianças. 

Essa dificuldade de compreensão dos processos de aquisição da linguagem 

escrita e o IDEB apresentado pela escola em 2011 (3.8) justificaram a participação 

da escola em um dos projetos intitulado “O desafio de ensinar a leitura e a escrita no 

contexto do Ensino Fundamental de nove anos”, do qual se recortam os propósitos 

investigativos desta pesquisa. Desenvolvido em parceria entre a USP, a UERN e a 

UFPA, no período de 2011 a 2014, em turmas de 1º ao 4º ano, estabelece, dentre 

seus propósitos: 

 

Articula sua proposta em torno da alfabetização em uma perspectiva 
interdisciplinar, incluindo a oralidade, a leitura e a escrita e as 
linguagens dos suportes eletrônicos e dos meios contemporâneos 
(internet, cinema, televisão) – focalizando, mais especificamente, as 
dificuldades de transição da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental I (séries iniciais) e o fluxo escolar do Ensino 
Fundamental I e II, tendo como preocupação a disparidade 
nível/série, como a que se verifica nas avaliações do SAEB/PROVA 
BRASIL, nas quartas-séries das escolas brasileiras, em que os 
percentuais dos níveis 0 e 1, somados, atingem mais de 30% 
(BELINTANE, 2010, p. 4).  

 

Tendo como eixo temático a educação básica, na referida pesquisa 

investigamos as seguintes áreas: a) alfabetização, letramento, oralidade, leitura e 

escrita; b) enfrentamento de dificuldades de aprendizagem no campo da linguagem; 
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c) novas possibilidades de diagnósticos preventivos e produção de materiais 

didáticos; e d) fatores determinantes na qualidade do ensino. Esta pesquisa, 

acompanhando turmas iniciais do Ensino Fundamental durante quatro anos (1° ao 

4°), com foco nas dificuldades de aprendizagem discente na leitura, escrita e 

oralidade, possibilita ações pedagógicas diretas sobre a aprendizagem dos alunos. 

Em 2011, foi desenvolvida em duas turmas de 1º e 2º ano; em 2012, continuou em 

duas turmas também de 1º e 2º ano; em 2013, em três turmas de 2º e 3º ano; e, em 

2014, em três turmas, duas de 3º e uma de 4º ano. Nesse sentido, em 2014 os 

alunos do 4º ano que ininterruptamente se matricularam na escola a partir de 2011 

foram acompanhados desde sua entrada no 1º ano e os que frequentavam o 3º ano 

foram acompanhados desde 2012, quando ingressaram no 1º ano. Acima de tudo, 

esse projeto justifica sua existência pela necessidade de acompanhamento 

longitudinal da aprendizagem infantil do 1º ao 4º ano, incluindo, de fato, as crianças 

na dinâmica de ensino no contexto do Ensino Fundamental de nove anos. 

A partir desses apontamentos, o projeto desenvolvido no polo da UERN 

busca preencher lacunas no contexto do Ensino Fundamental de nove anos que 

incidem diretamente na formação e nas metodologias utilizadas pelos professores 

que lecionam nesse nível de ensino. Para além do manejo pedagógico em sala de 

aula, esta pesquisa tem provocado discussões acerca das fragilidades formativas 

que atingem os professores que lecionam nos anos iniciais, apontando 

redimensionamentos político-organizacionais que têm impacto no ensino e na 

aprendizagem no contexto do Ensino Fundamental de nove anos. 

Embora consideremos a significância que os demais programas e projetos 

têm no cotidiano da escola, esta pesquisa, como recorte do Projeto Desafios, analisa 

a alfabetização articulada à elaboração de uma proposta de ensino que mobilize 

oralidade, leitura e escrita. Prevê impactos no contexto da sala de aula que estejam 

vinculados à dobradiça entre a Educação Infantil e o 1º ano e entre os anos 

posteriores, através de diagnósticos detalhados e mais completos que permitam a 

entrada da criança na escrita. Mesmo que apresente fragilidades no tratamento com 

a heterogeneidade, posto que desenvolvemos atividades com ajuda de bolsistas e 

reconhecemos que a equivalência de um professor para trinta ou mais alunos não 

corresponde às demandas de observação, registro e direcionamentos inerentes à 

prática pedagógica, este trabalho tem sido impactante na formação docente e no 

apontamento de problemáticas que precisam ser repensadas na escola pública.  
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Além desta pesquisa, a escola aderiu, em 2010, ao Projeto Trilhas. Como 

iniciativa do Ministério da Educação e do Instituto Natura, este visava subsidiar o 

trabalho dos professores quanto a leitura, oralidade e escrita infantil, na perspectiva 

de inserir as crianças do 1° ano do Ensino Fundamental na realidade letrada. Nesse 

projeto, o manejo com a literatura foi analisado, dando abertura à criatividade infantil 

e ao contato da criança com a literatura nos anos iniciais. Aos olhos dos docentes 

que lecionam nesse nível de ensino, embora houvesse espaço para a exploração de 

textos próprios da infância, não eram diagnosticados ou registrados semanalmente 

os reposicionamento por parte da criança que gerassem discussões coletivas 

durante esse projeto. Algumas práticas exitosas realçadas eram realizadas de modo 

isolado, não sendo registradas nem acompanhadas continuamente. Nesse sentido, 

reforça-se a necessidade do comprometimento docente e de uma formação que o 

prepare para lidar com os pormenores da linguagem e que investigue o processo de 

alfabetização com foco nos avanços e recuos da aprendizagem, sistematicamente.  

A Secretaria Municipal de Educação também aderiu ao Projeto Justiça e 

Escola, em 2012. Embora especificamente não esteja voltado para a alfabetização 

nos anos iniciais, por também se desenvolver em turmas de ensino médio, foca 

conteúdos de cunho atitudinal, sugeridos pelo poder judiciário estadual, 

possibilitando o trabalho dentro e fora da sala de aula, com temáticas como: 

sinceridade, respeito, responsabilidade, senso de justiça, ética e cidadania. A 

exploração dos conteúdos de origem atitudinal desconectada dos conflitos pelos 

quais as crianças passam diariamente em suas singularidades, em uma relação de 

aproximação com elas, conforme apontado durante os encontros semanais pelos 

próprios bolsistas e também pelos profissionais que trabalham na escola, podem ser 

vistos como uma forma impositiva de mudança de posicionamento infantil, sem que 

as metodologias de ensino sejam repensadas nesse contexto. Mais uma vez, torna-

se pertinente a insistência no estudo das singularidades da infância. 

Considerando os projetos e programas dos quais a escola participou e 

participa, identificamos que cada um contribui à sua maneira. No entanto, nem 

sempre o professor consegue articulá-los entre si, trabalhando-os isoladamente, 

sem buscar na realidade de suas salas de aula as contribuições que cada projeto 

pode trazer para a sua prática. Expressões orais emitidas pelos docentes, do tipo: 

“Além das atividades desse projeto, ainda temos atividades dos outros para 
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atendermos em sala de aula”23, atestam as inquietações dos professores quando 

estes precisam se desdobrar entre projetos e programas nem sempre articulados às 

particularidades de demandas de cada turma. 

Identificamos, de forma marcante nesta pesquisa o acompanhamento do 

trabalho dos professores, desde o planejamento até a sua operacionalização, de 

modo que as dificuldades apontadas no cotidiano foram discutidas e direcionadas 

semanalmente. Além de propor ações interventivas, esta pesquisa permite a 

identificação de barreiras na aprendizagem das crianças que, por não serem 

sistematizadas pelo professor, acabam se amalgamando, se indiferenciando e 

constituindo os tão conhecidos chavões “criança problema”, ou a “que não aprende”. 

O acompanhamento, realizado pelos membros desta pesquisa, contribuiu tanto para 

o redimensionamento do trabalho docente como para a identificação de dificuldades 

inerentes ao processo de aprendizagem que precisam de direcionamentos. Os 

projetos demonstrados no Capítulo 3, elaborados no decorrer desta pesquisa, e as 

atividades adaptadas às singularidades das crianças vão ao encontro das demandas 

de aprendizagem destas. Dentre os projetos realizados nas turmas atendidas por 

esta pesquisa, alguns deles, como o “Conte-me um conto que eu reconto”, tiveram 

suas significâncias e foram explorados nos estudos de caso, que serão 

apresentados no próximo capítulo. Além de ser elaborada para atender dificuldades 

de aprendizagem já diagnosticadas, essa pesquisa se fortalece como ação 

interventiva impactante que reúne oralidade, leitura e escrita, na tentativa de 

reposicionamento da subjetividade infantil. Em uma dinâmica pedagógica de escuta 

aguçada às peculiaridades infantis e de diagnósticos sistematizados, esse 

reposicionamento tem se consolidado como atendimento a problemas reais na 

alfabetização que necessitam ser analisados, conforme apontado no Capítulo 3. 

Além desse acompanhamento do processo de alfabetização infantil, as 

discussões provenientes deste trabalho investigativo ajudaram os profissionais da 

educação a identificarem causas e consequências dos problemas escolares, não os 

reduzindo à relação professor e aluno, estabelecendo relações entre questões intra 

e extrassala de aula, como destacado no Capítulo 3. 

Em termos de diretrizes legais, para além das orientações postas no 

Conselho Nacional de Educação e nas Diretrizes Curriculares para a Educação 

                                                           
23 Frase emitida por uma das professoras participantes da pesquisa Desafios, ao referir-se, durante 
um encontro semanal, ao acúmulo de tarefas a serem realizadas na semana seguinte. 
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Básica, a escola dispõe de um Regimento Escolar no qual não identificamos a sua 

data de elaboração. Em linhas gerais, fundamenta-se na LDB 9.394/96 e, em seus 

desdobramentos, expõe claramente os quatro pilares da educação baseados no 

Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional de Educação. Nesse 

regimento, observamos uma marcante preocupação com a disciplina do aluno, 

enfocada em vários tópicos, dentre eles, Disciplina que educa, iniciado com a frase 

“Para educar é preciso amar. Quem ama corrige”, sem identificação de autoria, 

embora seja uma frase reconhecida como elaborada por Marcelino Champagnat, 

usada também por Içami Tiba em seu Livro Quem ama educa. No tópico Gestor da 

sala de aula, registra-se ainda:  

 

Ao longo destes 21 anos a Escola tem a preocupação com a 
disciplina [...] Não se trata apenas de olhar o comportamento do(a) 
aluno(a) de forma isolada. Mas, sobretudo de enxergá-lo como um 
todo (ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NILA RÊGO, s.d, p. 14).  

 

Esse discurso é marcado pela necessidade de disciplina discente, tanto 

presente em tópicos específicos elaborados para tratar de tal temática quanto no 

corpo de outros tópicos do Regimento. Ficamos a indagar o porquê da preocupação 

excessiva com a disciplina, fortemente marcada no texto do Regimento escolar. 

A escola dispõe ainda do PPP, elaborado em 2010. Anteriormente a esse 

ano, existia outro projeto que o precedeu, embora não tenha sido localizado. Nesse 

projeto, o discurso marcadamente de origem sócio-histórica, com a influência de 

Paulo Freire, é reforçado através do uso de termos que caracterizam a opção por 

determinadas concepções pedagógicas, como, por exemplo: “Cidadãos conscientes” 

e “(re)leitura do mundo”. Exemplo disso é parte do texto da apresentação do PPP da 

escola que aponta a definição de um trabalho educativo voltado para a formação de 

alunos conscientes do seu papel social, conforme está descrito: 

 

A educação preconizada no Projeto Político-Pedagógico de nossa 
escola fundamenta-se no princípio de ofertar um modelo de 
educação que dê conta de contribuir para a formação de cidadãos 
conscientes do seu papel na sociedade, através da construção, 
disseminação de conhecimento e (re)leitura de mundo, num 
processo contínuo de aprendizado, envolvendo professores, alunos, 
funcionários e toda comunidade (ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA NILA RÊGO, 2010, p. 3).  
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Há um discurso notadamente marcado pelas influências de correntes que 

nas décadas de 1980 e 1990 fizeram parte dos cursos de formação docente em 

educação, de origem marxista, presente em muitas produções escritas dos 

professores, nas quais termos como consciência e formação para a cidadania são 

recorrentes. Resultantes de sérias críticas lançadas ao tradicionalismo e tecnicismo 

no ensino básico, tais correntes esbarraram, no campo da alfabetização, em críticas 

ao método fônico e aceitação de metodologias mais globalizantes, consequência da 

influência construtivista em educação.  

Esse discurso, posto no PPP, afirma sua adesão à corrente construtivista, 

quando é citada no tópico 15.1, referente à fundamentação teórica adotada desde a 

Educação Infantil, em que nomes de teóricos como Jean Piaget e Lev Vygotsky são 

citados, embora este segundo esteja inserido em uma abordagem interacionista da 

linguagem. No que se refere ao Ensino Fundamental, no tópico 16.1, a mesma 

corrente teórica é reforçada, com ênfase na figura do professor mediador e do aluno 

como sujeito da aprendizagem: 

 

Os alunos constroem significados a partir de múltiplas e complexas 
interações. Cada aluno é sujeito de seu processo de aprendizagem, 
enquanto o professor é o mediador na interação dos alunos com os 
objetos de conhecimento (ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA 
NILA RÊGO, 2010, p. 23). 

 

Embora reconheçamos a importância do construtivismo nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, tal discurso contrapõe-se, em parte, à perspectiva teórica 

apresentada por esta pesquisa. No construtivismo, acredita-se que os sujeitos 

estejam em seu estágio ativo quando estão aprendendo. É como se houvesse uma 

disposição e uma consciência por parte da criança, em que esta planejasse sua 

participação no seu processo de aprendizagem, antecipando compreensões acerca 

de seus posicionamentos. Pressupõe-se que todos os envolvidos no processo 

educativo, distribuídos em suas diversas categorias, inclusive a discente, agissem 

conscientemente. Mas como esperarmos posicionamentos conscientes de crianças 

em fase inicial de aprendizagem, que sequer conseguem posicionar-se em relação 

às situações apresentadas em sala de aula? Se os fatos e as situações vivenciadas 

nem sempre estão na ordem da consciência e do palpável, mas sim centralizados na 

instância do desejo, do inconsciente da criança, conforme aponta Lacan (1993), 

como esperarmos desses sujeitos posicionamentos previamente planejados?  
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Nesta pesquisa, a complexidade da aprendizagem não permite pensá-la 

somente a partir de sujeitos conscientes e predispostos a aprender na relação direta 

com o objeto de conhecimento. A criança é compreendida como excêntrica, 

situando-se nos espaços entre textos e suportes, em uma relação em que tanto a 

memória corporal (oralidade) quanto as expandidas contribuem para a entrada na 

realidade escrita, em que sua posição oscila entre o saber e o não saber. A criança 

é considerada, então, um sujeito do desejo, conforme apontado por Tfouni (2006), 

no Capítulo 2, em que as expressões orais e escritas do indivíduo nem sempre 

traduzem, de fato, o que está expresso. Baseada na teoria lacaniana, essa autora 

defende que a passagem dos significantes aos significados não acontece de forma 

direta, o que remete a interpretações variadas acerca do sujeito e à denegação 

explorada por Freud (1925), apresentada no Capítulo 3 desta tese.  

Retomadas as referências teóricas que aparecem no texto que compõe o 

PPP, identificamos uma recorrência a Paulo Freire, Vygotsky e Piaget, embora não 

esteja claro como estes se materializam no trabalho administrativo e pedagógico da 

escola. Termos como “(re)leitura do mundo”, “conscientização” e “mediação” são 

apresentados, mas não existe clareza sobre sua utilização no cotidiano escolar. A 

apresentação de tais termos demonstra impactos de correntes sócio-históricas e 

construtivistas em educação pela influência que tiveram nos processos formativos 

docentes nos anos 1990 no Brasil, sobretudo por meio da elaboração dos PCNs do 

Ensino Fundamental, propagado oficialmente em 15 de outubro de 1997, e da sua 

implementação através de projetos como Parâmetros em Ação, em 1999. No ensino 

de Língua Portuguesa, tais influências se desdobram, principalmente através de um 

ensino baseado em textos categorizados por gêneros.  

Nos desdobramentos curriculares da escola campo de pesquisa, 

identificamos uma proposta pedagógica que segue as orientações da Secretaria 

Municipal de Educação, como sua entidade mantenedora. Esta dispõe de uma 

relação de conteúdos, objetivos e procedimentos metodológicos destinados às áreas 

comuns do ensino (Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências), 

identificados por eixos temáticos, semelhante à proposição dos PCNs, em que a 

cada início de ano letivo são selecionados conteúdos, objetivos e procedimentos 

metodológicos a serem trabalhados em cada turma. No eixo temático Língua oral: 

usos e formas, existe um bloco de conteúdos denominado Construindo a oralidade, 

em que são postos os seguintes conteúdos para os três primeiros anos:  
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1. Mensagens orais – Ouvindo e compreendendo; 
a) As situações de intercâmbio; 
2. Respeito aos diferentes modos da fala;  
3. Mensagens orais – Produzindo e comunicando 
a) Manifestações de sentimentos e opiniões; 
b) Defesas de pontos de vistas; 
c) Consideração da temporalidade e da causalidade na narração de 
fatos reais e histórias de ficção (organização das ideias, sequência 
lógica) (ESCOLA MUNICIPAL NILA RÊGO, 2009, p. 4). 

 

De fato, identificamos nesse bloco temático, tendenciosamente, motivação 

ao trabalho com gêneros do cotidiano – receitas, bulas de remédio etc. – e 

confusões entre a fala cotidiana e a oralidade presente nos traquejos próprios dos 

jogos com palavras. Nos objetivos que seguem, o único explicitamente voltado à 

oralidade é assim descrito: 

 

Produzir e compreender a linguagem em situações comunicativas 
reais, utilizando a fala para aprender, explorar o ambiente, 
compreender experiências, verbalizar pensamentos, expressar 
opiniões e sentimentos, formular questões, relacionar-se com os 
outros, interagir-se ao grupo (ESCOLA MUNICIPAL NILA RÊGO, 
2009, p. 4). 

 

Nessa proposta, o trabalho com a linguagem oral, enfocando narrativas, 

adivinhas, parlendas, brincos, fórmulas de escolha, não é enfatizado. 

Diagnosticamos que, com a participação dos professores e da coordenação 

pedagógica no Projeto Desafios, em 2011, houve uma preocupação com o 

redimensionamento do planejamento anual de forma a contemplar a oralidade, 

embora ainda compreendida como sinônimo da fala cotidiana, pois os avanços 

docentes acerca do conceito de oralidade foram sendo perceptíveis, principalmente, 

após o segundo ano de efetivação do Projeto Desafios. Os diagnósticos de recontos 

foram acoplados às estratégias metodológicas do planejamento semanal dos 

professores participantes da pesquisa e dos que aderiram à proposta, 

principalmente a partir de 2013. Esse redimensionamento, embora ainda incipiente, 

foi consequência, sobretudo, de discussões sobre o que considerarmos no trabalho 

com a oralidade em sala de aula e que critérios elencar na análise dos recontos 

feitos pelas crianças. No Quadro 4, no capítulo 03, há critérios elencados pelos 

membros desta pesquisa, para análise dos diagnósticos de reconto como uma das 
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modalidades avaliativas do desempenho discente na linguagem oral, incorporado à 

prática dos professores participantes desta pesquisa. 

Os critérios discutidos com os bolsistas do Projeto Desafios no polo da 

UERN e socializados através de e-mail com os demais bolsistas dos outros polos – 

USP e UFPA – auxiliaram os professores na aplicação e análise dos diagnósticos de 

reconto. Provocaram, ainda, discussões entre professores, o que se consolida como 

consequência de um trabalho coletivo em que os processos educativos não podem 

ficar a cargo das subjetividades docentes. Os critérios avaliativos acima 

apresentados foram elaborados coletivamente e compreendidos como 

imprescindíveis na avaliação da aprendizagem dos alunos, contribuindo para a 

elaboração de outros critérios a serem considerados na análise do desempenho das 

crianças na leitura e na escrita, conforme apresentado no Quadro 5, no capítulo 3. 

 No que concerne aos conteúdos trabalhados nos anos iniciais, resultam em 

grande parte das proposições da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que envia 

à escola temas, em sua maioria, contemplando áreas como ciências naturais, pela 

relação entre a referida secretaria e as demandas dela provenientes, ou prendem-se 

a datas comemorativas. Esses temas são acoplados ao planejamento de ensino, 

embora sejam criticados pelos membros desta pesquisa, por não se constituírem 

demandas de aprendizagem e por serem elaborados por profissionais que não estão 

ligados à educação. Em contrapartida à escolha de temáticas externas às 

dificuldades de aprendizagem, apontamos no Capítulo 3, nos Fluxogramas 1, 2 e 3, 

projetos interdisciplinares surgidos de demandas apresentadas pelos alunos. O 

estudo de caso do aluno MA, no mesmo capítulo, no subtópico A oralidade que faz 

escrita, é relatado com foco no PROJETO CONTE-ME UM CONTO QUE EU 

RECONTO, elaborado pelos membros desta pesquisa. 

 
 

2.1.2 Entre o oficial e o oficioso 

 

 
Quanto à composição das turmas, totalizam entre 9 (nove) e 10 (dez), que 

anualmente abrigam de 16 (dezesseis) a 42 (quarenta e dois) alunos, distribuídos 

entre a Educação Infantil e o 1° ao 5° ano, conforme apresentado no Quadro 2: 
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Quadro 2 – Fluxo de alunos – Período: 2011 a 2014 
  2011 

DISCRIMINAÇÃO MI INGRES. TRANSF. EVADIDOS PROM. RETIDOS MF 

PRÉ I ÚNICO 42 - 05 05 32 - 32 

PRÉ II ÚNICO 45 - 01 02 42 - 42 

1° ANO ÚNICO 34 - - 03 31 - 31 

2° ANO ÚNICO 30 - 03 01 26 - 26 

3° ANO ÚNICO 40 - 02 02 36 - 36 

4° ANO A 30 - 02 - 22  06 28 

4° ANO B 25 - 01 03 11 10 21 

5° ANO A 20 - 01 02 17 - 17 

5° ANO B 16 - - - 14 02 16 

TOTAL 282 - 15 18 231 18 249 

                                               2012  

PRÉ I ÚNICO 27 - 01 - - - 26 

PRÉ II ÚNICO 37 - 02 01 34 - 34 

1° ANO A 25 - - - 25 - 25 

1° B (MULTIANO) 14 - 03 - 11 - 11 

2° ANO A 30 - 01 - 29 - 29 

2° B (MULTIANO) 10 - 02 - 08 - 08 

3° ANO ÚNICO 28 - 01 - 26 - 27 

4° ANO A 25 - - - 20 05 20 

4° ANO B 36 01 11 04 15 07 22 

5° ANO ÚNICO 30 - 05 01 23 01 24 

TOTAL 262 01 26 06 191 13 226 

   2013 

PRÉ I ÚNICO 25 - 02 - 23 - 23 

PRÉ II ÚNICO 33 - 02 02 29 - 29 

1° ANO ÚNICO 34 00 01 00 29 - 29/04 MC24 

2° ANO A 29 00 02 - 26 - 26/01 MC 

2° B (MULTIANO) 14 0325 - - 14 - 14 

3° ANO A 30 - 04 - 26 - 26 

3° B (MULTIANO) 10 0626 - - 10 - 10 

4° ANO A 25 - - - 23 02 25 

4° ANO B 25 - 01 01 13 07 20/03 MC 

5° ANO ÚNICO  34 00 04 01 29 - 29 

TOTAL 259 09 16 04 222 09 231/08 MC 

  2014 

PRÉ I ÚNICO 31 - 02 - - - 29 

PRÉ II ÚNICO 40 - 04 - - - 36 

1º ANO ÚNICO 30 - 01 - - - 29 

2º ANO A 29 02 02 - - - 27 

2º B (MULTIANO) 07 01 - - - - 06 

3° ANO A 28 - 03 - - - 25 

4° ANO ÚNICO 42 - 03 - 34 05 39 

3° B (MULTIANO) 16 01 02 - - - 13 

5° ANO ÚNICO 31 - 04 - 27 01 27 

TOTAL 25427 04 2128 - 61 06 231 

Quadro 2 – Fluxo de alunos na escola campo de pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

Para a elaboração desse quadro, estabelecemos como referência os anos 

2011 a 2014, período de desenvolvimento desta pesquisa. Nesse percurso, 
                                                           
24 Os alunos que figuram como matrícula cancelada fizeram matrícula e não participaram das aulas. 
25 2 alunos no 1º semestre – maio e junho – e 1 no 2º semestre, em julho.  
26 4 alunos no 1º semestre – abril e maio –, 2 em junho e 2 no 2º semestre – julho e setembro.  
27 No quadro de rendimento anual, contam 249, tendo em vista que os alunos transferidos por não 
constarem no censo não foram contabilizados na matrícula inicial. O Projeto Desafios trabalhou com 
254 alunos, já que algumas crianças que não constam na matrícula inicial realizaram diagnósticos. 
28 No quadro de rendimento anual, constam 18 alunos. O Projeto Desafios trabalhou com 21, já que 
alguns transferidos, embora não constassem na matricula inicial, realizaram diagnósticos. 
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verificamos que as matrículas iniciais decresceram de 282 (duzentos e oitenta e 

dois) para 249 (duzentos e quarenta e nove) alunos, o que representa 33 (trinta e 

três) crianças a menos na matrícula inicial, ou 12%. Esse decréscimo na matrícula, 

segundo os profissionais que trabalham na escola, é justificado pela falta de 

estrutura física para comportar alunos do 5° ano no turno matutino, turma ofertada 

apenas em 2011, cessando sua existência nos anos seguintes. 

Algo também é diagnosticável nesse quadro, a saber, o elevado número de 

alunos evadidos, transferidos e retidos nas turmas do 4º ano B – 2011 a 2013. 

Considerando que essas turmas tiveram professores diferentes, resta-nos indagar: 

Se em algumas turmas constam alunos, principalmente reprovados, mais que em 

outras, como os alunos são diagnosticados? Se apresentam muitas dificuldades, o 

que a escola poderá fazer para ajudá-los a superá-las ou será que as crianças estão 

retidas pelo fato de a escola e o professor não saberem lidar com suas dificuldades? 

São questionamentos pertinentes, embora nosso foco no acompanhamento das 

crianças não esteja centrado nessas turmas. 

Evidenciamos, ainda, que nesse quadro foi acrescentado o item ALUNOS 

INGRESSANTES, tendo em vista a identificação, por parte dos membros desta 

pesquisa, de um significativo número de discentes que são matriculados após o 

início das aulas e, às vezes, até chegam a ser transferidos ou evadidos no decorrer 

do ano letivo. No quadro acima apresentado, 14 (quatorze) crianças totalizam essa 

categoria, embora ressaltemos que não houve controle desse número de alunos no 

período de março de 2011 a agosto de 2012, sendo o número de crianças 

ingressantes averiguado apenas nas turmas acompanhadas por esta pesquisa, após 

a mudança da coordenação no polo da UERN. Essa constatação somente foi 

possível através do acompanhamento semanal da aprendizagem dos alunos durante 

os anos de 2012 a 2014 e da observação dos registros dos professores em diários 

de classe e de campo. Chamamos a atenção para o fato de que esse número é bem 

representativo nas turmas multiano, em 2013 e em 2014, o que provoca reflexões 

acerca tanto da constituição dessas turmas quanto da falta de acompanhamento 

pedagógico das crianças que são matriculadas posteriormente ao início do ano 

letivo.  

No que concerne à constituição de turmas multiano, são entendidas, de 

acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), como constituídas por “[...] alunos de diferentes séries e níveis em 
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uma mesma sala de aula, independente do número de professores responsável pela 

classe” (BRASIL, 2007, p. 25). São assim organizadas para atender ao critério de 

minimização do número de professores ou constituição de turmas com um número 

razoável de alunos, para que possa ser considerada como tal. 

A formação de turmas dessa natureza configura-se um problema para a 

escola, principalmente quando as crianças matriculadas em outras turmas que 

trabalham com o mesmo ano podem ser distribuídas de maneira mais ou menos 

equitativa. Se existe dificuldade de acompanhamento dos alunos em um único ano, 

em suas heterogeneidades, imaginemos a variedade de níveis de aprendizagem, 

com objetivos específicos para duas turmas diferentes, em uma mesma sala.  

Ao analisarmos as produções teóricas sobre as classes multiano, 

verificamos que estão voltadas para a educação do campo, tendo em vista que 

nacionalmente é uma realidade das escolas rurais, ao possibilitarem o acesso à 

educação como uma luta constante contra o êxodo rural que esvazia as salas de 

aula a cada ano letivo. Compreendidas como alternativa viável, quando considerado 

o baixo número de alunos da zona rural, as classes multiano não se consolidam 

como necessidade da escola lócus da pesquisa, localizada na zona urbana, com 

número de alunos suficientes a serem redistribuídos nas turmas já existentes. 

Tais reflexões desembocam nas conhecidas discussões historicamente 

efetivadas sobre o número de alunos por turma. A esse respeito, a LDB 9.394/96, 

em seu artigo 4º, ao referir-se a padrões de qualidade mínima de ensino, incluindo o 

número de alunos, embora não o especificando, explica: 

 

O dever do estado com educação pública será efetivado mediante a 
garantia de: Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos 
como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos 
indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem (BRASIL, 1996).  
 

Em outubro de 2012, um projeto aprovado em caráter terminativo, que 

seguiu para a câmara dos deputados, do Senador Humberto Costa (PT-PE), previu 

a constituição de turmas de pré-escola e de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental com 

limite máximo de 25 (vinte e cinco) crianças. Para os demais anos do Ensino 

Fundamental, o limite seria de 35 (trinta e cinco) alunos. Considerando o contexto da 

escola campo de pesquisa, no ano de 2012, temos a constituição de uma turma 

multiano (1º e 2º B) com 24 (vinte e quatro) alunos. Se fosse destituída e os alunos 
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acoplados às demais turmas de 1º e 2º ano A, seriam formadas duas turmas de 1º 

ano, uma com 20 (vinte) e outra com 19 (dezenove) crianças, necessitando apenas 

de um professor para lidar com a terceira turma formada. Em relação ao ano de 

2013, ao serem constituídas duas turmas de 2º ano e duas de 3º, tal redistribuição 

implicaria apenas um professor a mais. Seriam constituídas duas turmas de 2º ano: 

uma com 21 (vinte e um) e a outra com 22 (vinte e dois) alunos. No que concerne às 

duas turmas de 3º ano, cada uma poderia ser formada com 20 (vinte) crianças. No 

tocante ao ano de 2014, poderiam ser constituídas duas turmas de 2º ano, cada uma 

com 18 (dezoito) crianças, e duas turmas de 3º ano, cada uma com 21 (vinte e um) 

alunos, o que também seria viável, considerando o número de docentes legalmente 

habilitados para atuar no magistério dos anos iniciais, com formação específica para 

tanto, conforme quadro efetivo da escola, apresentado no Quadro 1. Um fator 

complicador que possibilita o elevado número de alunos nas turmas é que, como a 

escola não consegue ter controle do fluxo destes, muitas crianças ingressam nas 

turmas após o início do ano letivo e algumas acabam superlotadas. 

Constatamos que a formação de turmas com número de alunos 

equitativamente diferenciado, incluindo as classes multiano, deve-se, em parte, às 

consequências de uma gestão que considera as exigências dos pais e crianças 

quanto à disponibilidade para estudo, no ato da matrícula, independentemente das 

condições do trabalho do professor. Tal constatação foi possível mediante 

discussões com o corpo docente durante encontros realizados no ano de 2013 na 

escola campo de pesquisa. Dessa forma, a escola adapta-se a essa disponibilidade, 

secundarizando aspectos pedagógicos que têm implicância direta no ensino e na 

aprendizagem em sala de aula, como a disparidade idade/série e as dificuldades 

identificáveis na condução do trabalho pedagógico em turmas multiano.  

Nesse contexto, reforçamos a elaboração de um plano de gestão conforme 

apresentado no fluxograma 4, que elenque metas, estratégias de trabalho por ordem 

de prioridade em que a adaptação da escola à disponibilidade das crianças seja 

repensada. Além desse plano, apontamos ainda para redimensionamentos político-

organizacionais que causam impacto direto no processo de aprendizagem dos 

alunos, sem restringi-lo à sala de aula, embora, neste espaço, significativos 

direcionamentos sejam necessários. Tais apontamentos são mais bem discutidos no 

subitem Para além do manejo pedagógico. Como consequência da falta de critérios 

por parte da equipe gestora escolar, verificamos que durante o ano letivo algumas 
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crianças migram entre turmas e turnos na mesma escola. Houve, no ano de 2013, 

entre as turmas de 2° e 3° ano, transferência de um aluno entre turnos, além dos 

casos de ingresso após a matrícula inicial, conforme apresentado no Quadro 2.  

Em relação aos alunos que ingressam nas turmas após o início do ano 

letivo, estes são matriculados sem nenhum acompanhamento pedagógico ou análise 

das suas aprendizagens nos anos anteriores ou nos meses que antecederam suas 

matrículas. Se considerados os alunos ingressantes nas turmas após a matrícula 

inicial, o maior número deu-se na turma multiano, principalmente no ano de 2013. 

Esses alunos são compreendidos como crianças sem acompanhamento de sua 

aprendizagem, desde o ano inicial, uma vez que se trata de uma turma de 2º e 3º 

ano, a qual apresenta as dificuldades inerentes à própria composição das turmas 

multiano. Além disso, afirmamos que nas atas finais das turmas esses alunos 

figuram como matriculados desde o início do ano letivo. A equipe gestora da escola 

não possui controle sobre esse número de alunos, o que tem sido indicado nesta 

pesquisa como um fator que merece ser debatido entre os profissionais que 

trabalham na escola, posto que, ao ingressarem nas turmas, esses alunos não 

passam por nenhuma avaliação diagnóstica de aprendizagem. 

Para constatar se o fluxo de alunos que ingressam nas turmas após o início 

do ano letivo é recorrente em outras escolas municipais, investigamos a situação de 

outra Secretaria Municipal de Educação situada na cidade de Rafael Fernandes/RN, 

município distante 9 km da cidade de Pau dos Ferros/RN. Ao solicitarmos dados 

acerca do fluxo de alunos no período de 2011 a 2014, a equipe gestora informou 

que não há um controle sobre a quantidade de alunos ingressantes, como também 

acontece na escola campo de pesquisa. Reforçou ainda que em alguns anos esse 

fluxo aumentou, porém essa situação já esteve mais grave no período em que uma 

das escolas da zona rural, denominada Santa Luzia, chegou a ter suas salas 

esvaziadas após a metade do ano letivo. Tal esvaziamento foi justificado pelo fato 

de as famílias que residem nessa localidade, em sua maioria, sobreviverem da 

pesca e, por esse motivo, se deslocavam para o Ceará e lá passavam cerca de três 

a quatro meses, enquanto durava a pesca em açudes como o de Iguatu. Ao se 

deslocarem, as famílias levavam consigo as crianças em pleno ano letivo por um 

período de três a quatro meses. Esse problema foi identificado e enfrentado pela 

Secretaria Municipal de Educação, ao convocar os pais a não mais levarem as 

crianças, um trabalho considerado intensivo e insistente que não obteve êxito de 
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imediato, no entanto, após vários anos, quase 100% das crianças permanecem na 

escola durante todo o ano letivo.  

Além disso, constatamos no município de Rafael Fernandes que, para além 

das ações de gerenciamento por parte da secretaria, esse controle de fluxo de 

alunos foi possível também mediante a criação de programas federais como o Bolsa 

Família, através da Lei 10.836, de 2004, que se caracteriza pela transferência direta 

de recursos a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, contribuindo 

assim para a permanência e o controle da frequência das crianças nas turmas. 

Tais informações revelam que o descontrole do fluxo de alunos atinge outras 

secretarias municipais de educação em relação ao número de crianças que 

ingressam nas turmas após o início do ano letivo. Reforçam ainda fortes relações 

que a educação mantém com outros setores da vida familiar, como o econômico, 

que tem seus impactos no cotidiano da escola pública, descortinando as 

desigualdades sociais. 

 
 

2.1.3 Nas entrelinhas... a aprendizagem? 

 
 

Conforme já enfatizado, percebemos que não há uma dinâmica pedagógica 

sistemática e contínua, por parte da escola campo de pesquisa, que se consolide 

como ação diagnóstica e interventiva nas dificuldades de aprendizagem das 

crianças, embora entre os profissionais situem-se os que podem auxiliar os docentes 

na orientação e realização de atividades dessa natureza, tendo em vista que consta 

uma psicopedagoga institucional no quadro de recursos humanos. Segundo o 

investigado, entre os professores, existem relatos de que essa profissional realiza 

atividades com algumas crianças, individualmente. No entanto, esse trabalho não se 

consolida como contínuo ou semanalmente registrado e não é planejado 

assiduamente com os professores que lecionam nas turmas.  

Tal constatação foi possível quando solicitamos os registros escritos de 

crianças que apresentavam dificuldades de aprendizagem, as quais estavam sendo 

acompanhadas pelos bolsistas desta pesquisa e já tinham realizado atendimento 

psicopedagógico, momento em que diagnosticamos a inexistência de registros com 
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fins escolares. Os avanços ou recuos das crianças em suas aprendizagens são 

relatados oralmente, de forma que os registros escritos não fazem parte da dinâmica 

de redimensionamento da ação pedagógica. Dessa forma, é reforçada a cultura já 

instalada na escola de relatos orais acerca da aprendizagem das crianças, os quais 

não são fortalecidos por sistematizações escritas. Quando existem, são 

minimamente elaborados, materializados nos diários de classe ou nos diários de 

campo, com controle individual, a cargo de cada professor. Nesse sentido, 

identificamos que a escola não costuma trabalhar com dados escritos no 

enfrentamento de suas questões pedagógicas cotidianas.  

Essa ausência de acompanhamento contínuo e de registros escritos dificulta 

tanto a comparação de dados que atestem os avanços e recuos das crianças em 

seus processos de aprendizagem quanto o trabalho de compreensão das 

dobradiças de anos e de entre ciclos, dificultando, principalmente, os 

redimensionamentos pedagógicos necessários ao atendimento às heterogeneidades 

apresentadas pelas crianças que compõem o quadro dos ingressantes. Impacta 

diretamente na heterogeneidade das turmas, aguçando-a para além das 

heterogeneidades já existentes, tendo em vista que, acrescido ao número de 

crianças que já compõem o quadro de matrículas iniciais a cada ano letivo, temos 

um significativo número de alunos ingressantes, que necessitam ser inseridos na 

dinâmica de sala de aula em um curto espaço de tempo. 

Preenchendo a lacuna de acompanhamento dos alunos em seu processo de 

alfabetização, esta pesquisa está assentada em um trabalho contínuo de 

diagnósticos e de intervenção direta nas situações em que identificamos dificuldades 

de aprendizagem das crianças, independentemente do período em que estas 

chegam à escola, na perspectiva de compreendermos e facilitarmos a entrada delas 

na escrita. Esse trabalho contínuo e sistemático, semanalmente avaliado e 

redimensionado pelos membros desta pesquisa, fez uso de avaliações iniciais 

acerca das condições de letramento e dos aspectos socioeconômicos que 

constituem o entorno familiar de cada criança ingressante nas turmas do 1º ano, 

conforme Anexo A. Realizamos também atividades diagnósticas, enfocadas no 

Capítulo 3, para análise da aprendizagem das crianças, incluindo tanto as que 

faziam parte das matrículas iniciais quanto as que ingressavam na turma após o 

início do ano letivo. Essas avaliações diagnósticas eram feitas pelos bolsistas, com 

cada aluno matriculado, independentemente do período em que chegavam à turma, 
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visando reflexões acerca do desempenho destes na oralidade, leitura, escrita e 

rébus29.  

Nos anos iniciais, o rébus situa-se como elemento de transição do 

ideograma para o fonograma, possibilitando a assimilação do funcionamento do 

alfabeto e baseando-se no mesmo princípio da acrofonia, em que a reutilização do 

pictograma permite a escrita de uma outra palavra, de modo integral ou apenas 

utilizando uma de suas partes, com som semelhante. Segundo Belintane (2013), a 

homofonia presente no rébus torna-se imprescindível na alfabetização e 

compreensão da transição entre oralidade e escrita. O manejo do princípio da 

acrofonia, por parte das crianças, tem atestado a alegria das crianças ao 

transformarem imagens em palavras, em que o nível de complexidade insere os 

alunos em um jogo de enlace entre imagens, sons e palavras. 

O rébus efetiva-se através de um suporte fora do corpo – imagem, desenho 

ou pictograma. Com o emprego do rébus de forma cotidiana no desenvolvimento 

desta pesquisa, identificamos que ele possibilita a inserção da criança em um jogo 

psíquico que envolve esvaziamento, tendo em vista que, na imagem, captamos 

apenas o seu nome, esvaziando-o de seu sentido, prendendo-se à sonoridade. Esse 

processo psíquico que envolve corte, alienação, noções de partes e do todo tem 

ajudado a enlaçar os alunos na dinâmica de entrada na escrita de forma prazerosa e 

menos forçosa, em que a aprendizagem nem sempre se efetiva na relação entre a 

criança e um objeto a ser conhecido, mas na relação com o outro através do 

princípio da alteridade em que o desejo e o gozo atravessam essa relação.  

O rébus, ainda muito recorrente na escrita chinesa na contemporaneidade, 

consolidava-se na história da escrita como instrumento utilizado por antigos escribas 

para escrever usando imagem com valor sonoro, como no exemplo a seguir:  

 

 

                                                           
29 Estratégia didática que oportuniza à criança a descoberta das relações quantitativa e qualitativa 
que marcam o cotejo entre oralidade e escrita. Seu trabalho necessita ser precedido pelo princípio 
acrofônico da leitura de imagens, com foco na primeira sílaba.   
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Figura 4 – Escrita chinesa 
Fonte: Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm? 
infoid=915&sid=7>. 

 

 

Sua utilização no ensino facilita a transição da corporalidade para a escrita, 

sendo passível de adaptações a elaborações didáticas diversificadas. Abaixo, 

apresentamos tipos diferentes de rébus utilizados neste trabalho investigativo:  

 

 

                                                  CAJÁ 

Figura 5 – Exemplos de rébus 
Fonte: Banco de dados de fotos originais do Projeto Desafios. 

 
 

Esse rébus, elaborado durante trabalho desenvolvido acerca de frutas 

regionais, trata da apresentação de duas delas: CAJU e JACA, em que, pelo 

princípio acrofônico, forma-se outra palavra: CAJÁ. O rébus na nossa pesquisa foi 

utilizado sob várias formas, como, por exemplo, o perfeito, no qual as palavras são 

utilizadas inteiras, sem nenhuma perda de elemento sonoro ou adaptação, conforme 

apresentado a seguir: 

 

 

                                 MARCELA 

Figura 6 – Rébus perfeito 
Fonte: Disponível em: <http://www.imagenstop.net/imagens-mar/> e 
<https://presotemdireito.wordpress.com/category/uncategorized/>. 

http://www.imagenstop.net/imagens-mar/
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 No rébus acrofônico simples, também utilizado por nós, a primeira sílaba de 

cada imagem é utilizada, sendo necessária, para tanto, uma ação psíquica de corte 

e perda do restante da palavra. Essa ação reaproveita sílabas internas das palavras 

as quais se constituem através de adaptações sonoras, possuindo um nível de 

complexidade maior que os rébus apresentados anteriormente. A Figura 7 ilustra 

esse tipo de rébus: 

 

 
 

 

 

 +                        BATATA 

Figura 7 – Rébus acrofônico simples 
Fonte: Banco de dados do Projeto Desafios. 

 

 

No rébus acima, as palavras BALADEIRA, TATU e TACACÁ formam a 

palavra BATATA. Além de fazermos uso de palavras que fazem parte do repertório 

de comidas, animais e instrumentos de brincadeiras regionais, temos a constituição 

de uma nova palavra. No rébus imperfeito, conforme ilustrado abaixo, as perdas e 

adaptações são necessárias, ou seja, algumas sílabas podem não ser aproveitadas 

literalmente. 

 

 

                        CARRAPATO 

Figura 8 – Rébus imperfeito 
Fonte: Banco de dados do Projeto Desafios. 

  

 

Na figura acima apresentada, nas palavras CARNEIRO, ROÇADEIRA e 

PATO, formamos a palavra CARRAPATO. Não somente a primeira sílaba foi usada, 

como a letra O da sílaba RO foi substituída por RRA, o que implica uma perda de 

letras.  

       



100 

 

 
 

A aplicação das atividades dessa natureza com as crianças se dava 

conforme níveis de aprendizagens diferentes (1, 2 e 3), do mais incipiente ao mais 

avançado em termos de desempenho dos alunos. Um dos grandes impasses na 

sistematização de dados diz respeito à categorização das crianças em grupos 

diferenciados de aprendizagem. Ao longo desta pesquisa, algumas categorias foram 

criadas, dentre elas, níveis como: Ótimo/Regular e Insuficiente, o que leva a 

refletirmos: que critérios/parâmetros utilizarmos para essas categorizações? O que 

seria insuficiente na aprendizagem de uma criança que frequenta o 1º ano do Ensino 

Fundamental?  

Por fim, essas categorias assumiram tipologias assim expressas: níveis 1, 2 

e 3. As crianças do nível 1 são as que ainda não desenvolveram 

habilidades/capacidades necessárias ao ano em que estão matriculadas. As que 

chegam ao nível 3 são as que possuem melhor desempenho, correspondendo então 

ao nível mais elevado em aprendizagem. Nas turmas de 3º e 4º ano, em que a 

heterogeneidade deve ser menos intensa, opta-se pelo uso de terminologias como 

LEITORES e LEITORES EM FORMAÇÃO. Anteriormente a essa categorização, 

várias foram as terminologias utilizadas na classificação das crianças em níveis 

diferentes de aprendizagem, conforme apresentado no Quadro 3, abaixo 

discriminado: 

 
 

  NÍVEIS30  

Insuficiente Regular Ótimo 

Arrastadinho Regular Bom 

1 2 3 

- Leitores Leitores em formação 

Quadro 3 – Níveis de leitura/escrita dos alunos 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

                                                           
30 O nível 1 equivale aos alunos que ainda não identificam letras, sílabas ou palavras. Não 
estabelecem relações entre som e escrita. O nível 2 corresponde aos alunos que já identificam 
algumas letras, juntam algumas sílabas, mesmo que apresentem dificuldades e/ou confusões entre 
alguns sons das palavras ou dificuldade de lidar com algumas sílabas complexas. O nível 3 equivale 
aos alunos considerados alfabetizados, quando já estabelecem relações entre som e escrita. Já 
produzem textos, mesmo que ainda pequenos, e conseguem ter certa fluência na leitura das 
palavras. Entre esses níveis, existem as transições para que se atinja o nível posterior. 
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A classificação inicial – insuficiente; regular; ótimo e arrastadinho; regular e 

bom –, até se chegar à classificação numérica, além de excludente, traduz-se em 

posturas extremas entre termos que não abrangem a complexidade da 

aprendizagem das crianças. Concomitantemente, acompanhamos a progressiva 

inserção dos bolsistas nesta pesquisa, posto que, com o passar do tempo, 

identificavam limitações terminológicas que não davam conta dos níveis nos quais 

as crianças se encontravam.  

Embora tenhamos clareza de que as terminologias não expressam a 

complexidade dos processos pelos quais cada criança passa em sua aprendizagem, 

sendo, por esse motivo, alvo de críticas, defendemos que, juntamente com a 

categorização de cada criança, sejam apresentados os relatos descritivos de cada 

aluno. Sabemos das simplificações que ocupam espaço nas pesquisas na educação 

básica, o que conduz essas classificações a serem sempre seguidas de notas 

explicativas acerca do desempenho das crianças, de forma que sejam mais bem 

esclarecidas quando se considera a complexidade ao se categorizar a 

aprendizagem discente. Concordamos com Lüdke (2001), quando se reporta às 

simplificações nas pesquisas na educação básica, ao explicar: 

 

É arriscado e simplificador aceitarmos para a pesquisa feita na 
escola básica uma classificação exclusiva, pois ela poderia trazer 
consigo uma conotação restritiva e limitadora, com prejuízo para o 
próprio conceito de pesquisa e para sua função de produção de 
conhecimento sobre problemas que pedem solução (LÜDKE, 2001, 
p. 39).  

 

Ressaltamos ainda as dificuldades quando se propõe a registrar de forma 

mais sistemática a aprendizagem infantil. Com o desenvolvimento da pesquisa, 

surgiam questionamentos, tais como: o que registrarmos na aula? Que momentos 

de observação priorizarmos quando várias situações acontecem de maneira 

concomitante? Será que o registro não atrapalhará o desempenho da aula? No 

entanto, a experiência, o diálogo entre pares, os diagnósticos bem refletidos 

apontavam respostas para as questões acima descritas e suscitavam novos 

questionamentos. 

Superados alguns conflitos acerca da categorização dos alunos em níveis 

diferenciados, justificamos a realização das atividades diagnósticas, por parte dos 

membros desta pesquisa, devido à necessidade de inclusão das crianças na 
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dinâmica de trabalho desenvolvida nas turmas. Associada às atividades, analisamos 

a vida escolar anterior à entrada de cada criança na turma, na perspectiva de 

posteriores intervenções nas situações de aprendizagem, mesmo diante dos 

entraves na elaboração do diagnóstico de uma criança que chega à sala de aula 

após o início do ano letivo. Com o resultado dessas avaliações, os alunos que 

apresentavam dificuldades de aprendizagem comporiam o grupo dos discentes 

atendidos individualmente pelos bolsistas desta pesquisa.  

Esse tipo de atendimento não se confunde com as conhecidas aulas de 

reforço, uma vez que acontecia em horário concomitante à aula, em que a criança 

era deslocada para outro espaço onde realizaria atividades que atendessem às suas 

necessidades, acompanhada por um bolsista aluno da graduação ou da pós-

graduação. Em algumas situações, dependendo da dificuldade apresentada pela 

criança, principalmente quando se refere ao acompanhamento de cunho atitudinal, o 

atendimento se realizava na própria sala de aula, durante a aplicação de atividades 

coletivas. Nas duas turmas em que os alunos são considerados de atendimento 

integral (1º/2011 e 1º/2012), por terem sido acompanhados em suas aprendizagens, 

sem interrupção, temos as Tabelas 1 e 2, abaixo discriminadas: 

 

Tabela 1 – Atendimentos integrais de crianças – 2011 a 2014 
                                   (2011 a 2014 – 1º ao 4º ano) 

 

ANOS LETIVOS 

        2011                  2012        2013                     2014 

      12                   09          07                      04 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 
Tabela 2 – Atendimentos integrais de crianças – 2012 a 2014 
                                    (2012 a 2014 – 1º ao 3º ano) 

 

ANOS LETIVOS 

 2012               2013                        2014 

  11                 10                          04 

 09                  07                          02 

                       20                  17                          06 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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 Das 12 (doze) crianças de atendimento integral no período de 2011 a 2014, 

consideradas com necessidades especiais, 4 (quatro) chegaram ao 4º ano ainda 

participando de atendimentos. Das 20 (vinte) crianças que participaram de 

atendimento no período de 2012 a 2013, nas turmas A e B, 6 (seis) permaneceram 

em atendimento no 3º ano. Embora todas tenham apresentado avanços em suas 

aprendizagens, identificados nos seus portfólios, permaneceram em atendimento por 

ainda apresentarem dificuldades – alguns casos serão demonstrados no capítulo 

posterior. Essas tabelas sintetizam a significância do acompanhamento da 

aprendizagem das crianças e o resultado desse trabalho em uma perspectiva 

longitudinal, em que os alunos que deixavam de participar dos atendimentos 

individuais superaram as dificuldades que os impediam de entrar na escrita e 

sentiam-se incluídos, de fato, na dinâmica de trabalho desenvolvida em sala de aula. 

Conforme Anexo B, podemos identificar avanços de uma aluna que 

começou a participar de atendimentos individuais em 2012, no 1º ano, e chegou ao 

3º ano em 2014 ainda participando de atendimentos. Mesmo que tenha avançado 

em sua aprendizagem, sentimos a necessidade de acompanhá-la até o final do ano 

letivo, considerando a análise integral durante três anos31, conforme apontado no 

relatório da aluna, por parte da bolsista que a acompanhava: “Mesmo com avanços 

significativos, pretendemos acompanhar a aluna no próximo ano letivo, 

considerando, inclusive, a necessidade de diagnosticarmos seu desempenho de 

forma processual e contínua no 3º ano” (EXCERTO DO RELATO INDIVIDUAL DA 

ALUNA). 

Embora esta pesquisa esteja voltada às peculiaridades encontradas no 

processo de acompanhamento contínuo das crianças, ressaltamos que o número de 

crianças que tiveram seus processos de aprendizagens interrompidos, por motivo de 

evasão ou transferência da escola, chega a ser maior do que o acima apresentado, 

conforme demonstramos na Tabela 3 acerca dos atendimentos interrompidos: 

 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Na monografia intitulada Atendimento individual como estratégia de trabalho para alfabetização de 
crianças nos anos iniciais, de Pereira, temos o registro do trabalho desenvolvido.  
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Tabela 3 – Crianças com atendimentos interrompidos – 2011 a 2014 

ANOS LETIVOS 1º ano/2011 1o ano/2012 2o ano/2013 3o ano/2014 TOTAL 

 CRIANÇAS EM 
ATENDIMENTO 

- - 6 4 10 

ANOS LETIVOS 2º ano /2011 2º ano /2012 3º ano/2013 4o ano/2014 TOTAL 

CRIANÇAS EM 
ATENDIMENTO 

12 4 2 7 25 

CRIANÇAS EM 
ATENDIMENTO 

12 4 8 11 35 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

No período de 2011 a 2014, em turmas de 1º ao 4º ano, há o total de 35 

(trinta e cinco) crianças que não tiveram suas aprendizagens continuamente 

acompanhadas, por motivos de evasão ou transferência. Ao analisarmos somente a 

turma do 4º ano em 2014, identificamos 4 (quatro) alunos que são considerados de 

atendimento integral. No entanto, 8 (oito) alunos também são atendidos 

individualmente, por apresentarem dificuldades na leitura, escrita e interpretação 

textual. Desse grupo, há 5 (cinco) repetentes, um deles já pela segunda vez. 

Ao retomarmos o Quadro 2 acerca do fluxo escolar, observamos ainda que, 

das 9 (nove) crianças que ingressaram na turma multiano – 2º e 3º em 2013 –, 3 

(três) foram matriculadas no segundo semestre. Dessas, 2 (duas) participaram de 

atendimentos individuais com os bolsistas para que avançassem em suas 

aprendizagens. Esses dados incidem diretamente no ensino e na aprendizagem e 

necessitam ser analisados politicamente, tanto por parte da Secretaria Municipal de 

Educação, enquanto entidade mantenedora da escola, quanto por parte da equipe 

gestora da referida instituição de ensino. 

Abaixo, a título ilustrativo, apresentamos o relato das dificuldades 

apresentadas pela aluna, KAR RA, que compõe o grupo de alunos considerados 

INGRESSANTES, a qual chegou à turma multiano para cursar o 3º ano, no final do 

mês de maio de 2013. No período de junho a julho, foi realizada uma atividade 

diagnóstica para averiguarmos a situação de aprendizagem, obtendo-se a seguinte 

descrição: 
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A aluna apresentou dificuldades para formar algumas palavras, 
houve trocas de letras aleatoriamente como: FUFEA para FOGÃO, 
CIÃO para CAFÉ, BAULSO para FIVELA, FOOF para SOFÁ. 
Conseguiu formar apenas as palavras FOCA e FUBÁ. Conseguiu 
formar palavras como VELA, CAVALO e NAVIO, mas houve algumas 
trocas de letras, por exemplo: CAVITA para GAVETA, OVI para OVO 
e por inversão de sílabas em COVA para VACA (EXCERTO DO 
RELATO PARCIAL DA TURMA, 2013).  

 

Nessa atividade, diagnosticamos falta de correspondência entre fonemas e 

grafemas, em que palavras como CAFÉ, foi escrita CIÃO. A aluna demonstrava 

facilidade em formar palavras que incluíssem as letras F e V. Deduzimos, inclusive, 

mediante diagnósticos posteriores, que tinha facilidade na identificação e escrita da 

letra F, pelo fato de fazer parte da escrita do seu nome. Os atendimentos, a partir de 

então, foram iniciados com base na dificuldade apresentada pela aluna em relação a 

escrita e identificação de letras e sílabas que ainda não dominava.  

Essa aluna fez a pré-escola em 2010 em uma instituição educativa, cursou o 

1º, 2° e iniciou o 3° ano em outra escola da rede municipal e chegou à escola campo 

de pesquisa em maio de 2013. As dificuldades acima descritas necessitariam de 

mais informações para que a aprendizagem da aluna fosse compreendida no seu 

contexto de avanços e recuos. Tal relato demonstra ainda um quadro de dificuldades 

geralmente apresentadas pelas crianças no 1º ano. Aos bolsistas que iniciaram o 

trabalho com essa aluna restava a investigação do seu processo de aprendizagem, 

que antecedeu sua entrada na turma, para uma posterior atuação interventiva. No 

entanto, também identificamos a falta de registros em outras escolas públicas, 

quando investigadas as sistematizações escritas dessa aluna. O que geralmente 

temos à disposição são os relatos dos diários de classe, minimamente redigidos, 

que não informam, de fato, sobre a aprendizagem das crianças. As informações 

orais a respeito dos alunos ficam a cargo das relações interpessoais entre 

professores que se conhecem e profissionalmente estabelecem vínculos, não 

constituindo uma política de acompanhamento sistemático de aprendizagem dos 

alunos. 

A ausência de registros acerca da aprendizagem da aluna e o fato de ela ter 

sido matriculada no final do 1º semestre letivo para cursar o 3º ano apresentando 

dificuldades próprias ao 1º ano constituíram-se barreiras no trabalho com esta. 

Mesmo assim, foi iniciado, por parte dos bolsistas, um trabalho intensivo com trava-

línguas, adivinhas, contações, sempre na tentativa de pôr a criança na escrita, 
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vinculando esse processo à oralidade. Ao final do ano letivo de 2013, atestamos, 

conforme relato abaixo, o pouco progresso de uma aluna que, apesar do insistente 

trabalho dos bolsistas, não teve sua aprendizagem continuamente acompanhada 

desde o 1º ano: “Considero pouco satisfatório os avanços alcançados. Tendo em 

vista que a aluna cursa o terceiro ano e ainda não adquiriu o domínio da leitura e 

escrita. Espera-se que essas competências sejam consolidadas no ano seguinte” 

(EXCERTO DO RELATO FINAL DA TURMA, 2013). 

Ao final do ano 2014, apesar de avanços na escrita, principalmente, 

associando alguns fonemas e grafemas, a aluna lia silabando, sem muitos avanços. 

Essa aluna continuou apresentando dificuldades em sílabas complexas como CHE, 

LHO, lendo-as não com a mesma facilidade que os alunos alfabetizados da turma, 

conforme relato da bolsista que a acompanhou no ano de 2014: 

 

 A aluna conhece as letras do alfabeto e consegue juntar as sílabas 
fazendo leitura de palavras simples, embora apresente dificuldade 
nas complexas. No que se refere a escrita, consegue escrever 
palavras simples, com dificuldades nas complexas (EXCERTO DO 
RELATO FINAL DA TURMA, 2013). 

 

Mesmo comparando a aprendizagem dessa aluna aos alunos que não 

chegaram, em 2014, a um nível satisfatório de leitura e escrita, não temos 

autonomia suficiente para dialogarmos sobre os entraves que no início da vida 

estudantil dessa aluna a impossibilitaram de entrar na escrita. Essa autonomia 

somente é consolidada com os alunos acompanhados desde o 1º ano do Ensino 

Fundamental. 

Essas quebras não somente etárias, mas também entre anos letivos e/ou no 

mesmo ano, em que a criança passa por escolas e professores formadores 

diferentes, desdobrando-se em desafios que precisam ser apontados para que se 

tenha processos de aprendizagens mais qualitativos no contexto dos anos iniciais. 

Todas essas dificuldades na elaboração de diagnósticos, a partir de mínimos 

dados que não informam sobre a real situação de aprendizagem das crianças, 

constituíram-se barreiras nesta pesquisa. Dados esses entraves e o tempo mínimo 

para avançar, considerando que se tratava de uma aluna que chegou à turma após 

três meses de aula, apontamos nesse caso um desafio pedagógico de grande porte. 
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2.1.4 Para além da aprendizagem... O fluxo de alunos 

 
 
 

Toda essa dinâmica de fluxo de alunos está atrelada a um número 

significativo de crianças que não concluem o ano letivo, seja por motivos de evasão, 

seja por transferência para escolas estaduais, municipais ou privadas do município 

ou entre cidades diferentes, conforme Gráfico 3. A escola perde anualmente cerca 

de 28 (vinte e oito) a 36 (trinta e seis) de seus alunos, como apresentado no Quadro 

2, acerca do fluxo de alunos no período de 2011 a 2014. 

Quando comparamos o número de alunos que ingressam no 1º ano com o 

dos que chegam a concluir o 4º ano, temos 22 (vinte e dois) alunos no período de 

2011 a 2014. No período de 2012 a 2014, contabilizamos 13 (treze) crianças que 

ingressaram no 1º ano e não chegaram a concluir o 3º. Abaixo, encontra-se o 

Gráfico 1, acerca do fluxo de alunos nas turmas acompanhadas pela pesquisa, de 

2011 a 2014, em que apresentamos o número de alunos que ingressaram no projeto 

em 2011, no 1º ano, e os que concluíram o 4º ano em 2014. 

 

 
Gráfico 1 – Fluxo de alunos32 – 1º ao 4º ano  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

                                                           
32 Dois alunos foram transferidos do ano de 2011 para 2012. Tais dados não constam na ata de 
rendimento final de 2011 como alunos transferidos, por terem concluído o ano letivo, mas no ano 
letivo 2012. Por isso, a matrícula, de 2011 para 2012, decresce de 34 para 29 alunos. 
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Tomamos como base a turma que iniciou o 1º ano em 2011, acompanhada 

até o 4º ano, em 2014, e a que ingressou no 1º ano em 2012, que chegou ao 3º ano 

em 2014, apresentadas no Gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2 – Fluxo de alunos – 1º ao 3º ano  
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

Quando consideramos o número de alunos ingressantes em turmas de 1º 

ano, em 2011 e em 2012, dos 75 (setenta e cinco) alunos matriculados nos dois 

anos, apenas 50 (cinquenta) chegaram ao 4º ano, o equivalente a 66,6%. Os 25 

(vinte e cinco) que não concluíram se distribuem entre 4 (quatro) evadidos e 21 

(vinte e um) transferidos. Desse total elevado de alunos transferidos, identificamos 

no Gráfico 3, abaixo discriminado, o destino deles. 

 

 

 
Gráfico 3 – Destino das crianças transferidas  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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De 75 (setenta e cinco) alunos matriculados nos anos 2011 (34) e 2012 (41) 

no 1º ano, há, ao final de 2014, 50 (cinquenta) acompanhados sistematicamente em 

suas aprendizagens. Dos 25 (vinte e cinco) alunos que não chegaram a ser 

acompanhados pelo projeto, ininterruptamente, 4 (quatro) foram evadidos e 2133 

(vinte e um) transferidos. Das 11 (onze) transferências entre escolas, apenas 1 

(uma) destinou-se a uma instituição da rede privada, 5 (cinco) alunos matricularam-

se em unidades da rede estadual, 6 (seis) permaneceram em escolas municipais. 

Tais dados apontam, de um lado, que não houve critério, por parte dos pais, quanto 

à qualidade do trabalho pedagógico ou inconformismo com o ensino público ofertado 

pela rede municipal de ensino, uma vez que mais de 50% das crianças foram 

transferidas entre escolas da mesma instância. Por outro lado, talvez os pais não 

estejam atentos a dados que revelam a qualidade do trabalho desenvolvido pela 

escola, por não estabelecerem critérios nem demonstrarem interesse pela 

continuidade do progresso na aprendizagem das crianças. Resta ainda outra 

possibilidade: será que essa continuidade/progressão por parte das crianças na 

mesma escola é identificada e apontada pela instituição escolar como prioridade? 

Se atentarmos ao IDEB das escolas para as quais as crianças foram 

transferidas, apenas uma apresenta índice superior (5.4) ao da escola campo desta 

pesquisa (4.9), atingido em 2013. As demais possuem percentual inferior. A 

totalidade dos pais que transferiram as crianças entre escolas do município alega 

que geograficamente as unidades para onde seus filhos foram transferidos situam-

se mais próximas às suas residências. 

Convém ainda ressaltar que, além das 21 (vinte e uma) crianças 

transferidas, 3 (três) saíram temporariamente da escola e voltaram a estudar no 

intervalo mínimo de um ano de afastamento. Esses alunos que não concluem o ano 

letivo, e alguns que retornam a estudar na mesma escola de onde foram transferidos 

no decorrer das aulas, também tiveram seus processos de aprendizagem 

interrompidos. Relataremos o caso de um aluno, NI, que, embora tenha avançado 

após mais de um ano de atendimento individual com os bolsistas, foi transferido da 

escola e, em menos de um ano, retornou à mesma instituição de ensino, sem ter 

mantido vínculos com outra escola até seu retorno. 

                                                           
33 Além desse total, mais 3 (três) alunos foram transferidos e retornaram às turmas, 2 (dois) para o 4° 
ano e 1 (um) para o 3° ano em 2014. 
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Em 2010, NI cursou a pré-escola II na escola campo de pesquisa, 

participando do projeto em 2011 como aluno do 1º ano. Em 2012, cursou o 2º ano e 

em 2013 ainda iniciou o ano letivo na escola campo de pesquisa, mas foi transferido 

para São Paulo no mês de maio, juntamente com a família, que decidiu residir em 

outro estado. No ano de 2014, o referido aluno retornou à escola para ser 

matriculado novamente no 3º ano, pois durante o tempo em que esteve ausente 

dessa instituição de ensino não se matriculou em nenhuma outra escola. Esse 

aluno, que estava avançando em sua aprendizagem, teve seu progresso 

interrompido por quase um ano letivo.  

Mesmo constatando as interrupções no acompanhamento das crianças em 

sua aprendizagem, discorreremos algumas linhas sobre o desempenho do aluno NI 

que estava a avançar nos relatos, antes de sua transferência. No ano de 2011, como 

os relatos elaborados eram generalizados e a dinâmica de acompanhamento 

semanal das crianças não se efetivava continuamente, não encontramos dados 

referentes ao desempenho do aluno NI no 1º ano, com exceção do relato abaixo, 

retirado do diário de classe: 

  

 
Figura 9 – Relato individual do aluno              
Fonte: Diário de classe 
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Esses sucintos relatos, além de atestarem, no ano de 2011, os difusos 

conceitos dos docentes acerca da oralidade, não se reportam à progressão da 

criança, quando enfatizam: “Apresenta uma aprendizagem muito lenta”. Termos 

como “comportamento variado” confundem o leitor, não fornecendo dados que 

facilitem a sua compreensão. Tais relatos enfatizam a ausência de NI nas aulas, 

sem apontar a implicância dessa ausência na aprendizagem do aluno.  

Sabemos ainda, mediante relatos informais dos bolsistas que o 

acompanharam, que NI participou de atendimentos coletivos durante o ano de 2011. 

Em 2012, o aluno continuou sendo atendido até que avançasse em sua 

aprendizagem. No início do ano letivo, não recontava as narrativas, lia silabando 

com dificuldades nas sílabas simples e complexas, sem compreensão do que foi 

lido. Ao final do primeiro semestre já conseguia ler, embora silabando, palavras 

como MACACO, RAINHA, SOLDADO e FERREIRO, não obtendo o mesmo êxito 

com palavras como BANANA, MACHADO e CACHORRO. Silabava na leitura de 

frases com sílabas complexas. Não conseguia ler parágrafos, apenas algumas 

palavras, não sequenciando a leitura. Quanto às palavras complexas, as 

pronunciava baixinho, sem que desse para ouvir ou compreender o que tinha sido 

lido. O grande progresso do aluno se deu em outubro de 2012, atestado no relato34, 

abaixo descrito, foi socializado no encontro semanal, constando: 

 

O aluno no mês de Março disse quase todo o alfabeto pela 
sequência, não reconhecendo letras como R, S, T e V. Quando 
questionado sobre o alfabeto, alternadamente trocava letras P por Q, 
M por N e R por S. Não diferenciava letras maiúsculas de 
minúsculas, porém, chutava nome para cada letra. Somente 
conseguia ler textos curtos. Com ajuda, soletrava as sílabas, 
enrolando-se e perdendo-se quando apareciam sílabas complexas. 
Em 21 de junho, a atividade do dia consistia na formação de palavras 
referentes ao São João da escola, com as sílabas destacadas de 
outras (palavras-valise), como por exemplo, QUAdro + laDRIlha + 
moLHA = quadrilha. O aluno conseguiu ler rapidamente as palavras 
formadas. Conseguiu ler palavras simples como COCADA, BOLO. 
Já no segundo diagnóstico realizado em agosto, o aluno teve 
dificuldades na leitura de palavras, silabou em várias palavras na 
leitura da frase solicitada a ser lida. Já na leitura do parágrafo, o leu 
silabando em quase todas as palavras e encontrando mais 
dificuldades nas sílabas complexas. 
No dia 25 de Setembro, enquanto a professora revia a tarefa do dia 
anterior, durante uma leitura compartilhada do texto informativo 

                                                           
34 Relato elaborado pelo grupo de acompanhamento do aluno, composto pelo professor e dois 
bolsistas de graduação. 
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TRÂNSITO NAS RUAS – Livro Didático de Geografia, percebemos 
que o aluno lia acompanhando bem a leitura e algumas vezes, 
respondia algumas palavras primeiro que a professora. Nesse 
momento, analisamos se a leitura era de memorização, já que tinha 
sido a tarefa de casa. Levamos o aluno para outra sala e solicitamos 
a leitura do texto diante do qual o mesmo não sentiu dificuldades. 
Sua leitura apareceu com fonética aberta (QUE/QUI), soletrando 
quando encontrava palavras maiores e às vezes, voltava às palavras 
anteriores. Na palavra ALGUMAS, soletrou letra por letra, depois 
juntou e conseguiu ler. Colocamos para ler outro texto, Quem está no 
comando? Do livro história de Cinco Minutos – Disney, o aluno leu o 
parágrafo inteiro da história. Portanto, o aluno NI vem surpreendendo 
a todos com seu progresso. 
Durante o primeiro semestre de 201335, apresentou intertextualidade 
e criatividade em relação às narrativas, trazendo à tona detalhes das 
mesmas. Dominava a leitura de frases e palavras complexas, não 
apresentando dificuldade na leitura de frases, corretamente. Na 
escrita, estabelecia as seguintes trocas: CHAPÉU/CHAPEL, 
BOTÃO/BUTÃO, ÓCULOS/ OCOLOS, mas simples trocas, o que 
não implicava em retrocesso na sua aprendizagem. Por fim, 
identificamos que o mesmo encontra-se no nível de aprendizagem III, 
considerado mais avançado dentre os demais (EXCERTO DO 
RELATO PARCIAL DA ALUNA, 2012).  
 

Após todo esse relato do aluno, identificamos o “ponto de giro”36, ao 

envolver-se com atividades relativas ao trânsito, devido ao interesse pelo tema e, 

consequentemente, seu desempenho satisfatório. Abaixo, a síntese escrita do relato 

que se reporta a esse momento de mudança de posicionamento por parte do aluno: 

 

O que despertou o interesse do aluno foi o trabalho com confecção 
de brinquedos (carrinhos) a partir de materiais recicláveis, bem como 
alguns jogos com (imagem/nome) de meios de transportes. A partir 
disso, foi percebido que o aluno demonstrou um interesse em 
aprender por meio de instrumentos que até então não tinha acesso, 
brinquedos. Depois introduzimos outras atividades pertinentes ao 
estudo do trânsito para que pudesse desenvolver sua leitura, escrita 
e oralidade (EXCERTO DO RELATÓRIO GERAL, 2012). 

 

Ao final do primeiro semestre de 2013, passou a ser considerado um dos 

alunos que menos apresentavam dificuldades em sala de aula, com um 

desempenho satisfatório na oralidade, leitura e escrita. Em termos de produção 

textual, o referido aluno, no primeiro semestre de 2013, no mês de março, já estava 

                                                           
35 O referido aluno, ao término do primeiro semestre letivo, foi transferido para São Paulo, 
acompanhando sua família. 
36 Termo utilizado por Belintane (2013) para designar a mudança de posicionamento por parte do 
aluno. 
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elaborando textos, conforme abaixo apresentado acerca da utilidade da visão, 

extensão de uma atividade sobre os órgãos dos sentidos: 

 

 

 

Figura 10 –  Texto produzido pelo aluno NI 
Fonte: Banco de dados do projeto Desafios. 

 

 

Infelizmente, em maio de 2013, a família de NI solicitou sua transferência. 

Essa solicitação interrompeu o progresso desse aluno, que estava se destacando 

em sua aprendizagem e que, embora participante de atendimentos individuais, não 

mais fazia parte do grupo de alunos que apresentavam dificuldades. Sua entrada na 

escrita estava consolidada. O referido aluno passou a constituir o grupo dos 

alfabetizados, demonstrando um desempenho surpreendente para os bolsistas que 

o acompanharam. 

Em 2014, ao retornar à escola para cursar o 3º ano, posto que durante o 

restante do ano letivo de 2013 não frequentou outra instituição de ensino, o aluno 

teve o seguinte relato individual, elaborado em março, pelos bolsistas, acerca de sua 

aprendizagem: 

 

Em relação à leitura, o aluno prossegue avançando. Já consegue ler 
palavras de sílabas simples a sílabas complexas, lê textos curtos que 
não apresentem muita complexidade. Em relação à escrita, o referido 
aluno tem domínio da escrita, mas omite letras nas palavras que 
apresentam sílabas complexas; na produção de texto consegue 
escrever textos com frases simples. No reconto, ele reconta de forma 
autônoma apenas alguns trechos ou fatos que se destacam com 
mais clareza no texto ou história. No teste de escrita, NI aparece 
como um aluno que tem a letra legível e que escreve as palavras 
corretamente (EXCERTO DO RELATÓRIO GERAL, 2014). 
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Na tabela comparativa no mês de fevereiro de 2014, NI é apresentado como 

um aluno que conseguia se situar em relação às narrativas (elementos que a 

compõem; respeito às vozes; noções de início/meio e fim; 

intertextualidade/interdiscursividade; uso de marcas convencionais; encadeamento 

dos fatos), produzindo textos curtos e longos. Dominava as relações entre grafemas 

e fonemas, lendo silenciosamente e de forma autônoma, demonstrando 

compreensão do que foi lido. 

Nos testes de inferência que realizamos com a turma no período de abril a 

maio, com o objetivo de avaliar o desempenho de cada criança do 3º ano em relação 

às hipóteses de entrada no texto, NI foi assim relatado: 

 

No texto “Chaves e D. Florinda” e “Alma Penada”, o referido aluno 
apresenta um nível de leitura que se detém à decifração de palavra a 
palavra, isto é, apresenta pausas na leitura de uma palavra para 
outra, desse modo, a leitura torna-se mecanizada, sem linearidade. 
Assim sendo, podemos inferir que com esse tipo de leitura o mesmo 
não chega a uma compreensão e tampouco a interpretação 
(EXCERTO DO RELATÓRIO GERAL, 2014). 

 

Para a realização desses testes, utilizamos como instrumentos de coletas de 

dados os textos Alma Penada e Chaves e D. Florinda37, advindos da cultura oral 

com marcações da linguagem falada, conforme Anexos C e D. Com vistas à sua 

aplicação, os alunos foram retirados individualmente da sala de aula para, em 

seguida, lerem os textos, de forma que cada criança fosse mais bem avaliada em 

seu processo de leitura, por parte dos bolsistas que registravam o desempenho 

delas. Essa aplicação também foi gravada em áudio para posteriores análises dos 

dados. 

Desse modo, os testes objetivavam avaliar a habilidade de inferência dos 

alunos, levando em consideração os sentidos, elaborados pela criança, dos textos 

supracitados. 

Nesses testes, os bolsistas que passaram a acompanhar o aluno NI 

constataram que ele poderia ter avançado mais, principalmente no que se refere à 

sua escrita. Durante a realização de uma atividade em que as crianças 

demonstravam se encantar, embalando-se com o mundo das palavras, NI, no 
                                                           
37 Textos aplicados nos polos da UERN, da USP e da UFPA, selecionados pela coordenação geral do 
Projeto Desafios no primeiro semestre de 2013 para averiguação da situação das crianças de 3º ano 
em relação à leitura. 
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reconto, conseguia articular as narrativas a partir do trabalho com contação 

desenvolvido na turma.  

No relato geral do aluno: julho de 2014, NI apresentou um nível de leitura 

que se restringe à decifração de palavra a palavra, isto é, apresenta pausas na 

leitura de uma palavra para outra. Já consegue ler palavras de sílabas simples a 

sílabas complexas. Lê textos curtos que não apresentem muita complexidade. Ainda 

não chega a realizar uma compreensão e interpretação dos textos. Na oralidade, o 

aluno reconta de forma autônoma apenas alguns trechos ou fatos que se destacam 

com mais clareza na história. Em relação à escrita, o referido aluno possui domínio 

da escrita, mas omite letras nas palavras que apresentam sílabas complexas; na 

produção textual, consegue escrever textos com frases simples. Vale salientar que a 

criança estava a ser acompanhada por esta pesquisa desde o início. Por motivo de 

mudança para outro estado, não estudou no ano de 2013, estacionando suas 

habilidades e competências já desenvolvidas. Portanto, acreditamos que, embora NI 

tenha avançado significativamente em sua aprendizagem, se acompanhado 

ininterruptamente, poderia se encontrar em outro nível, principalmente, com uma 

letra mais legível e atentando em todas as suas produções para o uso de 

paragrafação textual. 

Casos como o de NI, em que a viabilidade dos atendimentos individuais 

realizados com esse aluno provocou progressos, possibilitam um olhar sobre as 

singularidades infantis em meio às heterogeneidades dos alunos. Reforça, mais uma 

vez, que as rupturas da aprendizagem ultrapassam as quebras etárias entre anos de 

escolaridade, mantendo fortes relações com as condições socioeconômicas das 

famílias às quais as crianças pertencem, que se deslocam durante o ano letivo entre 

estados diferentes, interrompendo o progresso na aprendizagem das crianças. 

Independentemente do término do ano letivo, os pais deslocam seus filhos entre 

escolas e municípios diferentes, posto que são contabilizados dentre os tantos 

brasileiros que compõem o mercado informal.  

Ressaltamos ainda que a escassez de trabalho na região oeste do estado 

ainda é um fator preocupante, em uma população estimada em 29.430 habitantes na 

cidade de Pau dos Ferros/RN, segundo o censo realizado em 2013, em que o 

salário médio mensal em 2012 era equivalente a 1,6 salário mínimo38. Embora os 

                                                           
38 Dados obtidos através do site do IBGE <http://www.ibge.gov.br/home/>, em 30 de julho de 2014. 



116 

 

 
 

índices de migração de famílias nordestinas para cidades da região Sudeste tenham 

retraído significativamente, se comparados a décadas anteriores, alguns casos 

como esse se consolidam como parte dessa migração, inclusive, como reforço à 

ideia de que esta não mais se caracteriza como sinônimo de melhoria de vida, aqui 

traduzida no retorno da família à cidade onde habitava. 

A maioria das famílias das crianças que frequentam a escola possui renda 

familiar mínima para seu sustento. Com a intenção de identificar as condições 

socioeconômicas das crianças ingressantes no 1º ano, em 2011 realizamos um 

questionário socioeconômico destinado às famílias das crianças, conforme questões 

apresentadas no Anexo A. Do universo de 28 (vinte e oito) famílias que participaram 

desse questionário, conforme Anexo A, 36% das crianças residem em zonas 

periféricas do município e seus pais possuem baixa renda familiar, em que cerca de 

98% têm renda salarial inferior a dois salários mínimos, e apenas 3% das crianças 

possuíam computadores em suas residências. Por se tratar de uma escola inserida 

em um município de pequeno porte, com uma população de 29.43039 mil habitantes, 

é facilitado o processo de conhecimento e o acesso, por parte dos profissionais da 

escola, às condições socioeducativas das famílias a que pertencem as crianças, o 

que facilita alguns diálogos entre a comunidade escolar e os pais.  

Além do fator econômico atentamos para outro fator que contribui para o 

fluxo dos alunos durante o ano letivo. Considerando que mais de 90% destes são 

beneficiados por programas como o Bolsa família, identificamos casos de alunos 

que continuavam a participar desse programa, uma vez que mais de 50% das 

crianças continuavam frequentando escolas no município de Pau dos Ferros. Alguns 

poucos casos de crianças que, mesmo após serem transferidas para outras escolas, 

continuavam no diário de classe, com presença registrada, davam-se em função da 

falta de controle da frequência dos alunos durante o ano letivo. Nesse sentido, o 

fluxo de alunos na escola, principalmente caracterizado pela transferência durante o 

ano letivo, também está relacionado às representações sociais que os pais fazem da 

escola, uma vez que algumas crianças foram transferidas entre unidades escolares 

do mesmo município. Isso nos faz deduzir que se a escola na qual a criança 

estudava fosse reconhecida como referência educativa no município, como tantas 

em que os pais não medem esforços para sustentarem a vaga conseguida para 

                                                           
39 Dados obtidos através do site do IBGE, em 11 de setembro de 2013. 
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seus filhos se matricularem, acreditamos que haveria um maior esforço para que tal 

vaga fosse garantida. Sabemos que essas representações e o trabalho escolar em 

relação a oficializações como o IDEB deixam a desejar, conforme identificamos na 

Tabela 4, abaixo apresentada, que discrimina o IDEB do município de Pau dos 

Ferros no que tange à rede municipal (4º/5º ano): 

 

Tabela 4 – IDEB do município de Pau dos Ferros – Rede municipal 
               IDEB OBSERVADO                               METAS PROJETADAS 

                    2007         2009       2011      2013                       2007         2009         2011       2013 

                     2.8           3.3          3.6         4.4                           3.2             3.5            4.0         4.2 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados disponíveis em 
<http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=2098248>. 

 
 
Essa tabela demonstra que o município de Pau dos Ferros, no que concerne 

às metas projetadas, assume uma posição de inferioridade no período de 2007 a 

2011 e supera o IDEB projetado em 2013 (4.2), atingindo 4.4. Em relação ao estado 

do RN, que, em 2013, na rede pública, estava com IDEB projetado para 3.5 e atinge 

4.0, chega a superar a projeção feita. Na rede estadual, vem a atingir 3.9, com 

projeção para 3.6, embora saibamos que, comparado aos demais estados, o RN no 

Ensino Médio está assumindo a segunda posição em menor IDEB (2.7), com 

projeção para 3.2. Essa posição o equipara a estados como Mato Grosso e Pará, 

perdendo apenas para estados como Alagoas.  

Quando atentamos ao IDEB apresentado na rede municipal de ensino, 

identificamos que, das 6 (seis) unidades que a compõem, a escola campo desta 

pesquisa assume o primeiro lugar no ranking municipal (4º/5º ano), conforme 

apontado na Tabela 5: 

 
Tabela 5 – IDEB – Escolas Municipais de Pau dos Ferros 

       ESCOLA ANOS 
                    2007                    2009                   2011                   2013 

ESCOLA MUL. PROFA. 
NILA REGO  

                    2.6       3.5 3.8                     4.9                         

     ESCOLA MUL. ELPÍDIO                           -                        3.8                       4.1                      4.7 
        VIRGÍNIO CHAVES 
      ESCOLA MUNICIPAL                            2.8                       3.2                        -                        4.0 
         SÃO BENDITO 
      ESCOLA MUL. PROF.                           2.4                        2.2                      2.3                     3.0 
     SEVERINO BEZERRA 
       ESCOLA MUL. JOSÉ                             -                            -                        4.6                        - 
TORQUATO DE FIGUEIREDO       
     ESCOLA MUL. FRANCISCO                2.3                        2.8                      3.0                        - 
       TORQUATO DO RÊGO              

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados disponíveis no site do MEC. 
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 Embora tenha atingido as metas previstas no período de 2009 a 2011 (2.6; 

2.9; 3.3; 3.6), a escola campo de pesquisa deixa a desejar quando comparada às 

demais que participam do Projeto Desafios, do qual esta pesquisa é recortada, 

conforme Tabela 6: 

 

Tabela 6 – IDEB – Escolas envolvidas no Projeto Desafios 
 

ESCOLA 
ANOS 

         2007                        2009                2011                    2013 
 

ESCOLA DE APLICAÇÃO 
DA USP (São Paulo) 

6.4 6.6  7.3                        7.3 

ESCOLA DE APLICAÇÃO 
DA UFPA (Belém) 

5.0 5.5  6.1                        5.8 

ESCOLA MUL. PROFA. NILA 
REGO (Pau dos Ferros) 

2.6 3.5  3.8                        4.9 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados disponíveis no site do MEC. 

 

Para além das questões oficiais, todos esses dados investigados em seus 

desdobramentos administrativos e pedagógicos da escola municipal na qual se 

realizou esta pesquisa merecem ser questionados. Se, por um lado, identificamos 

uma equipe pedagógica que precisa melhorar em sua atuação no que se refere ao 

acompanhamento de todas as turmas, por outro, vislumbramos a necessidade de 

um plano de gestão, conforme apontado no Fluxograma 4, que deveria nortear o 

trabalho com a aprendizagem das crianças, tanto as que retornam à escola após 

afastarem-se, quanto as que se matriculam após o início do ano letivo.  

Se o IDEB atingiu 4.9, representando um resultado quantitativamente 

satisfatório quando comparado ao anterior (3.8), atentamos para o seguinte: esse 

avanço pode ser atestado no número de alunos evadidos, que, de 2011 para 2013, 

decresceu de 18 (dezoito) para 4 (quatro). Embora o número de alunos transferidos 

não tenha diminuído – aumentou de 15 (quinze) para 16 (dezesseis) –, a quantidade 

de alunos retidos decresceu 50%. Caso esses dados sejam comparados com o 

resultado do rendimento anual de 2014, identificamos que o número de alunos 

evadidos chegou a 0. Quanto aos alunos retidos, de 18 (dezoito), em 2011, passou 

para 6 (seis). No entanto, as transferências aumentaram significativamente, 

chegando a 21 (vinte e um) alunos no ano de 2014.   

A oscilação desses dados revela, de fato, a emergência de um plano de 

gestão em que não somente os dados, mas também a implicância destes na 

qualidade do trabalho pedagógico seja analisada. Por que tantas crianças 

transferidas? Se nos dados apresentados no Gráfico 3 a maior parte das 
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transferências ocorre entre escolas do município, o número de alunos contabilizados 

na Secretaria Municipal de Educação não oscila. No entanto, a aprendizagem 

discente passa a ser comprometida e atestamos com esses dados que são 

necessárias a divulgação e a melhoria do trabalho pedagógico desenvolvido na 

escola para que haja impacto na representação que os pais têm a seu respeito, de 

forma a considerá-la ao transferir seus filhos entre unidades escolares. Além disso, o 

controle de fluxo precisa estar no plano de gestão escolar, a fim de que surpresas 

desagradáveis como o decréscimo do IDEB de 2015 não venham a se consolidar. 

Identificamos, ainda, que não existem na escola ações sustentáveis, de caráter 

permanente, que assegurem não somente avanços no IDEB, mas a qualidade do 

trabalho pedagógico, em que temáticas como o fluxo discente venha a ser discutida 

coletivamente. 
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3 POR UM CURRÍCULO DE LINGUAGEM: UMA CONSTRUÇÃO POSSÍVEL A 
PARTIR DO “CHÃO DA ESCOLA” 
 

 
 

Neste capítulo, apontamos possibilidades de elaboração de uma proposta 

curricular para a escola pública, de forma a considerar condições contextualizadas 

para que o Ensino Fundamental de nove anos e o regime de ciclo sejam assumidos 

com sucesso. Para tanto, partimos da premissa de que as heterogeneidades 

discentes necessitam ser respeitadas e enfrentadas no processo de alfabetização 

das crianças no contexto do Ensino Fundamental de nove anos.  

Para além das heterogeneidades dos alunos, situamos também as docentes 

que se entrecruzam no contexto desta pesquisa, desdobradas nas mais diversas 

formas de condução do trabalho pedagógico em sala de aula, ancoradas em 

concepções de aprendizagem, principalmente, com forte herança construtivista, 

como já apontado em capítulos anteriores.  

Partindo dessas heterogeneidades, apostamos nos olhares e escutas que se 

complementam no contexto da sala de aula entre professores atentos às situações 

reais que nesse espaço se materializam e têm interferência direta na aprendizagem 

das crianças. Neste capítulo, atestamos que essas escutas e olhares minuciosos 

são enriquecidos através de experiências de professores de escolas públicas 

diferentes, de docentes que registram sobre um mesmo aluno em espaços e tempos 

convergentes e de comparações entre registros de um mesmo professor em mais de 

um ano letivo. Fazendo uso de olhares e escutas aguçadas a essas diferentes 

experiências, detectamos avanços tanto na escrita docente quanto no processo de 

aprendizagem dos alunos. 

Como ilustração de avanços dos alunos em sua aprendizagem, ainda neste 

capítulo, registramos casos de crianças que se reposicionaram subjetivamente tendo 

como ponto de partida o insistente trabalho com a oralidade nos anos iniciais 

propiciados por meio de escutas e olhares minuciosos sobre a aprendizagem 

discente. Por fim, socializamos que os resultados apontados nesta pesquisa, 

desdobrados em registros por meio da elaboração de testes de inferência, de leitura, 

dentre outros, geram maneiras de registrar que permitem ao docente avançar tanto 

na condução da alfabetização como um processo, de fato, quanto na sistematização 

de seu trabalho pedagógico. Para concluirmos este capítulo, são identificados os 
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impactos concretos na proposta pedagógica e possibilidades de 

redimensionamentos políticos pedagógicos que sobre a sala de aula incidem. Nesse 

sentido, a alfabetização é analisada envolvendo desde seu contexto sociopolítico até 

as questões curriculares e a sala de aula, não a restringindo a esse espaço, embora 

nele encontre formas diretas de condução do trabalho pedagógico e sobre este 

prevaleçam questões políticas e curriculares que necessitam ser rediscutidas. 

 
 

3.1 AS HETEROGENEIDADES QUE SE ENTRECRUZAM: OLHARES QUE SE 
COMPLEMENTAM NO CONTEXTO DA SALA DE AULA 
 

 

Um trabalho investigativo dessa natureza, pela característica longitudinal 

que comporta e por ser recorte de uma pesquisa em rede em diferentes regiões 

brasileiras – Norte, Nordeste e Sudeste –, possibilita encontros com inúmeros 

objetos de estudos que surgem durante sua operacionalização. Identificamos, nesta 

pesquisa, a recorrência de problemáticas historicamente debatidas que se situam, 

principalmente, no campo da alfabetização infantil, embora outros eixos temáticos 

tenham sido apontados, dentre eles: a formação docente, redimensionamentos 

político-organizacionais e o manejo pedagógico no contexto do Ensino Fundamental 

de nove anos. 

No que tange à formação dos professores, a heterogeneidade nas práticas 

tem sido algo marcante na trajetória investigativa desta pesquisa. Essa 

heterogeneidade é traduzida nos diversos posicionamentos em sala de aula, nas 

mais variadas formas de condução do trabalho pedagógico influenciado por 

correntes históricas predominantes em educação. Embora sejam feitas referências à 

adoção de correntes construtivistas e sociointeracionistas no PPP, nas salas de aula 

nem sempre o professor consegue situar-se em relação às metodologias de ensino 

utilizadas. Nessa perspectiva, essa heterogeneidade se materializa através dos 

diversos lugares ocupados pelos docentes ao se situarem ou não em relação ao seu 

trabalho e à escola como um todo, bem como no que diz respeito às influências 

impactantes em seu processo formativo. Esses impactos são identificados através 

dos avanços nas sistematizações escritas dos professores, ou seja, ao sentirem a 
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necessidade de registros mais detalhados e completos acerca da aprendizagem das 

crianças os docentes avançam em seus processos formativos. 

No campo da formação, identificamos ainda a necessidade de compreensão, 

por parte dos coordenadores pedagógicos/supervisores da alfabetização como 

responsabilização coletiva que os façam orientar os professores nesse sentido. Essa 

incompreensão acaba centralizando o trabalho desses orientadores em salas 

específicas, contribuindo também para a consolidação de perfis docentes 

individualizados. 

A secretaria municipal de educação e o poder executivo, na perspectiva de 

méritos individuais, também fortalecem a edificação desse perfil profissional isento 

de um trabalho coletivo na escola, reforçando as subjetividades dos docentes que 

melhor se sobressaem em sala de aula, individualmente. Muitas vezes, mesmo bem-

intencionados, visando incentivar o desempenho docente nas escolas, prendem-se a 

aspectos quantitativos corporificados nos resultados dos anos letivos, reforçando as 

tendências meritocráticas de uma sociedade neoliberal. Com o peso da 

responsabilidade da alfabetização sobre o professor, pelo fato de ele fazer parte da 

relação direta estabelecida em sala de aula, a busca por melhores resultados ao 

final do ano letivo torna-se mais intensa, embora isolada, em que, quando 

analisados os resultados finais dos alunos, questionamos a respeito da concepção 

de alfabetização dos professores e de que critérios utilizam para considerar um 

aluno alfabetizado. Exemplos de situações como essas geraram discussões 

efervescentes no grupo de estudos desta pesquisa, posto que alguns alunos 

considerados alfabetizados nem sempre liam fluentemente, o que possibilitou a 

retomada de critérios e consensos construídos em meio às heterogeneidades 

docentes, levando em conta, principalmente, que a leitura silenciosa e significativa é 

essencial para que o aluno seja considerado alfabetizado e, consequentemente, 

para que o analfabetismo funcional chegue a decrescer em nível nacional. 

Temos apontado, ainda, a necessidade de uma formação docente específica 

que atenda às reais necessidades nos anos iniciais do Ensino Fundamental, dentre 

elas, a alfabetização infantil. Nesse caso, nos reportamos, aqui, a 

redimensionamentos nos cursos de formação de professores, no caso do polo de 

Pau dos Ferros, remete ao curso de Pedagogia da UERN. Esse curso, em seu 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC), elaborado em 2007, contemplou como 

reivindicações dos docentes e discentes a não obrigatoriedade de todas as 
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disciplinas as quais os alunos deveriam cursar, por favorecerem uma formação 

generalizada, sem aprofundamento em áreas específicas; o uso dos espaços não 

escolares, em consonância com as Diretrizes Curriculares acerca das áreas de 

atuação do pedagogo; a distribuição dos Estágios Supervisionados entre os 

períodos, antes concentrados nos semestres finais do curso.  

Consideramos essa mudança como um salto qualitativo por abrir espaço ao 

aprofundamento de estudos, por parte dos graduandos, em áreas específicas do 

ensino. No entanto, a partir da análise dos Programas Gerais de Componentes 

Curriculares (PGCCs), identificamos que o PPC não tem acoplado em suas ementas 

e conteúdos de disciplinas optativas sobre ensino e aprendizagem que o compõem 

discussões acerca do registro e inserção de diagnóstico de oralidade nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, embora, das quatro professoras40 envolvidas nesta 

pesquisa, apenas uma cursou graduação no CAMEAM/UERN, na modalidade 

normal noturna, ofertada pelo Campus. 

A P1 concluiu o curso de Pedagogia, no Campus Avançado Professor João 

Ismar de Moura (CAJIM/UERN), em 2007, após ter assumido outras profissões 

como doméstica e ter atuado na área contábil. Quanto à P2, esta participa da 

pesquisa desde março de 2011. Concluiu o curso de Pedagogia em 2003, também 

na UERN, no CAMEAM, na modalidade PROFORMAÇÃO – Programa de Formação 

de Professores em Exercício – e trabalha há 22 (vinte e dois) anos no Ensino 

Fundamental. A P3 é licenciada em Letras, desde 1997, pela entidade pública 

municipal, Faculdade de Formação de Professores de Belo Jardim/PE, com 28 (vinte 

e oito) anos de experiência docente, embora 5 (cinco) deles tenham sido no 

magistério nos anos iniciais. As demais experiências foram desenvolvidas em turmas 

de Educação Infantil e no Ensino Médio com disciplinas como História, Geografia e 

Artes. A P4 cursou Pedagogia no CAMEAM/UERN, em 1995, tendo 26 (vinte e seis) 

anos de magistério. Com experiências em Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Infantil, trabalha com os anos iniciais do Ensino Fundamental desde 1990. 

A esse quadro da formação dos professores alfabetizadores entrelaçam-se 

discussões, por um lado, acerca da proletarização do magistério, que tem 

contribuído para uma perda de status da profissão e deixado lacunas no processo 

formativo docente, por outro, tem reforçado o acesso ao ensino superior por parte da 

                                                           
40 Os professores membros da pesquisa são do sexo feminino. Serão identificadas como P1, P2, P3 e 
P4. 
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camada popular. Isso tem acontecido tanto por parte dos docentes que lecionam nos 

anos iniciais como dos professores formadores universitários. A pesquisa intitulada 

Reconhecimento social e sucesso escolar de alunos de origem popular: aportes 

teórico-metodológicos, desenvolvida por Xypas e Santos (2013), revelou vários 

casos de êxito escolar de professores universitários da região oeste do estado do 

RN. Nessa pesquisa, foi reconhecido o imprescindível papel de docentes 

incentivadores, que são vistos como referências para muitos advindos das classes 

trabalhadoras que obtêm êxito profissional. Se, por um lado, o sucesso escolar, 

mesmo por parte de professores isolados, implica avanços e perspectivas sociais 

por inserir a classe trabalhadora no mercado, por outro, apresenta lacunas na 

formação desses profissionais que necessitam ser superadas no contexto da própria 

operacionalização do magistério no cotidiano escolar, uma vez que alguns 

professores escolhem o magistério por falta de opção profissional ou como segunda 

função atrelada ao desempenho de outras. 

Nesta pesquisa, registramos casos de professoras que, antes de 

ingressarem no magistério, eram empregadas domésticas, uma profissão 

socialmente excluída que compõe o grupo de tantas categorias profissionais que 

ficam à margem da leitura e da escrita, principalmente em uma região como a 

Nordeste, em que os IDEBs são inferiores aos das regiões Sul e Sudeste. 

Atrelamos a essa discussão as dificuldades históricas de acesso da classe 

trabalhadora ao ensino superior. Em nível nacional, são bem recentes as reformas 

políticas que, de fato, têm proporcionado o acesso e a permanência dos alunos nos 

bancos universitários através de Programas como o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), o Programa Universidade para Todos (PROUNI), o Sistema de 

Seleção Unificada (SISU) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). 

Apesar dos dados significativos que têm surgido no decorrer deste trabalho 

investigativo que desembocam na formação docente, as discussões terão mais 

ênfase no manejo pedagógico, ao considerarmos o propósito desta pesquisa 

centrado no acompanhamento das crianças nos anos iniciais em seus diferentes 

processos de entrada na escrita, apostando na oralidade que, como parte do 

currículo escolar esteja inserida nesse processo. Nesse sentido, para além da 

heterogeneidade docente, já citada, ressaltamos a heterogeneidade discente que flui 

ao acompanharmos os diferentes processos de entrada da criança na língua, 

apresentados neste capítulo. Essa heterogeneidade foi apontada no Capítulo 1 
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como própria de uma sala de aula constituída por alunos de diferentes contextos 

socioeconômicos que possuem condições diversas de acesso ao letramento. No 

entanto, pode ser reforçada e cada vez mais fortalecida por parte do professor que 

não constrói estratégias para que essa heterogeneidade seja amenizada em meio às 

numerosas turmas. Por acreditar que a composição das turmas na equivalência de 

um professor para trinta ou mais alunos não corresponde às demandas de 

observação, registro e direcionamentos inerentes à prática pedagógica em sala de 

aula, esta pesquisa apostou em um trabalho coletivo que acontecesse por parte de 

dois professores por turma, que, com uma escuta atenta às situações 

aparentemente insignificantes, encontrassem nas falas ou ações dos alunos 

estratégias pedagógicas plausíveis.  

 Nesse trabalho coletivo, um dos professores é o responsável 

institucionalmente pela turma, o outro, aluno de graduação – no caso do polo de Pau 

dos Ferros, dos cursos de Pedagogia ou Letras – ou de pós-graduação – Mestrado 

em Letras –, é reconhecido oficialmente na pesquisa como bolsista e se constitui 

como segundo docente da sala. Tal nomeação justifica-se pelo fato de ambos 

assumirem funções semelhantes, participarem de atividades de observação do 

desempenho discente em sala de aula, bem como operacionalizarem ações 

pedagógicas assumindo a docência e ações investigativas enquanto pesquisadores 

nos anos iniciais.  

Como o formato nas nossas escolas oficialmente não permite a emergência 

de um segundo professor, apostamos também nos reagrupamentos tanto de 

professores que realizavam experiências em outras turmas, como reagrupávamos, 

na pesquisa, os alunos de forma que as necessidades destes fossem atendidas, 

sem que ficassem à margem da dinâmica de sala de aula. Os reagrupamentos de 

alunos e, até mesmo, experiências de professores com discentes e turmas 

diferentes, contribuíram para que os docentes compreendessem o processo de 

alfabetização como um todo, não somente da sua turma. Em termos pedagógicos, a 

responsabilização coletiva passa a ser repartida entre professores enquanto 

pesquisadores que visam diagnósticos mais detalhados e completos a partir de 

olhares que se complementam no contexto da sala de aula dos anos iniciais. No 

sentido de organização do trabalho escolar, constituímos agrupamentos e 

reagrupamentos de crianças conforme seus níveis de aprendizagem, em que estas 



126 

 

 
 

passavam a ter clareza de que necessitavam progredir e esse progresso era 

sinônimo de participação em outros grupos mais avançados em sala de aula. 

Nessa nossa experiência, o professor necessita assumir-se como 

pesquisador pelas demandas de utilização de instrumentos investigativos das 

situações de aprendizagem discente, bem como o aluno/graduando pesquisador 

também assume a docência no sentido de uma pesquisa intensa em que os 

diagnósticos de situações de não aprendizagem passam a ser recursos que 

possibilitem estratégias interventivas que facilitem a entrada da criança na escrita.  

Tem sido recorrente nos últimos anos uma ênfase maior em discussões que 

realçam o papel do professor pesquisador, tendo em vista as demandas de 

reflexões, assim como a implicância destas na prática educativa em meio aos 

contextos em que se materializa a prática docente. A formação docente atrelada à 

distribuição do trabalho do professor tem sido foco de análise de discussões 

semanais nesta pesquisa. No Quadro 1, acerca da formação profissional dos que 

constituem os recursos humanos da escola lócus de pesquisa, constatamos que 

nenhum dos profissionais possui formação stricto sensu, o que leva a inferir que 

entre os docentes da educação básica prevalece uma formação mais geral, sem 

vínculos destes com projetos de pesquisa. Implica, ainda, deduzirmos que os 

doutores e mestres na área educacional estão atuando no ensino superior, o que 

justifica, inclusive, a aprovação e consolidação, em 2013, de um Programa de Pós-

Graduação stricto sensu em nível de Mestrado Acadêmico em Ensino (PPGE), no 

Departamento de Educação/CAMEAM/UERN, em parceria com o Instituto Federal 

do Rio Grande do Norte (IFRN) e a Universidade Federal Rural do Semiárido 

(UFERSA), para atender às demandas da região oeste do estado em termos de 

formação docente para a educação básica.  

A perspectiva de um trabalho investigativo dessa natureza visa a um 

acompanhamento mais contínuo e assíduo da aprendizagem das crianças 

matriculadas nas turmas disponíveis na escola campo de pesquisa, voltadas aos 

três anos iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, em termos de instrumentos de 

coleta e análise dos dados, foram utilizados recursos gráficos, fotográficos e 

audiovisuais e, principalmente, o relato descritivo literal e analítico, mediante 

registros em diários de campo, do desempenho das crianças. 

Embora munidos de instrumentos que possibilitem a fluência de dados 

indispensáveis às análises previstas na pesquisa, vários são os questionamentos 
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que surgem quanto ao que priorizarmos no processo de observação, em que 

questões dessa natureza são postas: o que observarmos? Quando intervir? No 

entanto, no embalo do trabalho cotidiano, os posicionamentos dos dois docentes 

passam a ser respeitados e se estabelece uma parceria entre ambos. As respostas 

a esses questionamentos não são claras, mas muitas dessas questões são vistas 

como próprias à complexidade que norteia o acompanhamento sistemático da 

aprendizagem discente. Esta, por sua vez, passa a ser acompanhada mediante a 

revisão contínua desses registros, sejam literais – caracterizados pela escrita dos 

dados diretos do sujeito sem análises prévias –, sejam analíticos – quando já 

possuem traços da subjetividade do pesquisador ao emitirem seus posicionamentos 

a partir dos dados coletados. 

Abaixo, apresentamos o exemplo de um diagnóstico de reconto considerado 

literal, por prender-se à forma legítima em que as informações foram oralmente 

expressas. Trata-se de uma atividade diagnóstica realizada individualmente, em 

setembro de 2012, em uma turma multiano (1º e 2º ano), a partir da narrativa Só um 

minutinho, de Morales (2008), contada na semana anterior. O aluno PE, com seis 

anos de idade, apresentava muitas lacunas no reconto e necessitava ser instigado, 

conforme demonstrado abaixo. O professor que o acompanhava era um bolsista de 

pós-graduação desta pesquisa: 

 

VOCÊ LEMBRA DA HISTÓRIA? Não sei... Eu lembro, mas num sei contar. 

E DE QUE VOCÊ LEMBRA? Só lembro do esqueleto. 

E O QUE ELE FAZIA? Não sei. 

ELE FALAVA? Não sei. 

E QUEM MAIS EXISTIA NA HISTÓRIA? Tinha uma vovó. 

ELA FAZIA O QUÊ? Ela falava com ele, não corria. 

E O QUE A VOVÓ FALAVA? Que tinha uns pratos pra um aniversário, a vovó era 

amiga do esqueleto e chamou ele, colocava bolo dentro dos pratos. 

QUEM FEZ O BOLO? A vovó. 

PARA QUÊ? Pros filhos dela. 

E QUEM ERAM OS FILHOS DELA? Num sei. 
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E ONDE ESTAVAM OS PRATOS? Na mesa. 

MAS ANTES, O QUE A VOVÓ FALAVA, O QUE ELA DIZIA PARA O 

ESQUELETO? O esqueleto chegou pela porta na casa da vovó. 

E O QUE A VOVÓ FALOU? Ele queria sair mais a vovó pra passear, mas ela não 

quis, e pedia pra ele esperar. 

E O QUE A VOVÓ ESTAVA FAZENDO, QUE PEDIA PARA ELE ESPERAR? Num 

sei. 

MAS ELE ESPEROU? Sim. 

E O FINAL DA HISTÓRIA, COMO FOI? O esqueleto num veio pra festa. 

QUE FESTA? Teve a festa do aniversário da vovó, mas o esqueleto não veio, mas 

deixou um bilhete dizendo que não vinha pra festa.  

VOCÊ GOSTA DE HISTÓRIA? Sim, a que eu mais gosto é a da Chapeuzinho 

vermelho. 

A PROFESSORA CONTA HISTÓRIA PARA VOCÊS? Sim, muitas.  

QUAL HISTÓRIA QUE VOCÊ LEMBRA QUE QUER CONTAR PRA MIM? Ela já 

contou a da casa do gato, mas não sei contar, não lembro. 

Abaixo, encontramos um registro feito por um bolsista em que o reconto foi 

posto como um instrumento didático que facilita a entrada da criança na narrativa: 

 

Foram trabalhados reconto a partir de narrativas breves e longas 
como: “Chapeuzinho amarelo”, “Palhaço Biriba”, “A princesa de 
Bambuluá” e “O menino que viu uma coisa”. Visto como um recurso 
didático e tocante, pois permite ao aluno a mergulhar na imaginação, 
ou seja, a possibilidade de os alunos conhecerem ou recriarem uma 
realidade que seja ou não diferente da sua. É importante salientar 
que os mesmos se reconheciam nas histórias contadas, pois a partir 
da oralidade recordavam de momentos, lugares ou até mesmo 
personagens que se encaixam ou faziam lembrar fatos ocorridos em 
seu cotidiano, pois os alunos se encontravam na narrativa 
(RELATÓRIO ANUAL DO BOLSISTA, 2012).  
 

Embora o reconto tenha sido compreendido pelo bolsista como necessário 

tanto para a entrada da criança na história quanto para a recriação de situações 

narradas, pela generalidade das informações, a tentativa de análise ampla, por parte 

do bolsista, não possibilitou ao leitor a compreensão dos momentos, lugares ou até 

mesmo de personagens que os alunos traziam à tona nos seus recontos. 
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Salientamos que a necessidade de análises das atividades realizadas rouba 

do leitor a oportunidade de conhecer os dados que originaram as análises, ou seja, 

os olhares diversos que poderiam fluir a partir dos dados originais – falas literais – 

que não são apresentadas no registro do bolsista. No entanto, dependendo da 

análise feita, quando mais bem pontuada, permite olhares diversos sobre os 

mesmos registros analíticos. 

Em relação às representações construídas acerca de professores atuantes 

na mesma turma, diagnosticamos que, institucionalmente, ambos são identificados 

de forma distinta. Os demais profissionais da escola costumam confundir o aluno 

bolsista com estagiário da graduação ou da pós, consequência da dinâmica 

costumeira das universidades que enviam às escolas públicas estagiários de várias 

licenciaturas. O ingresso no magistério por vias divergentes também contribui para 

essa distinção, uma vez que, por força de contrato estabelecido com a Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), instância de 

financiamento da pesquisa, os alunos bolsistas possuem cargas horárias 

discrepantes, com 30h de trabalho semanal. Outro fator que colabora para essa 

divergência é a própria experiência acumulada pelos que já são professores, não 

mais em processo de formação inicial, diferentemente dos alunos bolsistas da 

graduação. No entanto, ressaltamos que nas relações de ensino e aprendizagem 

desenvolvidas em sala de aula ambos os profissionais são vistos pelos alunos 

assumindo o mesmo papel – professores da turma. Nessa dinâmica, o docente 

institucionalmente responsável pela turma se faz aprendiz constante, despido da 

polidez própria da experiência no magistério que, quase sempre, o afasta de novas 

experiências profissionais. 

Essa equipe de professores em sala de aula propicia o entrecruzamento de 

olhares de pesquisadores diferentes sobre a mesma criança em seu processo de 

aprendizagem, sempre observando, mas sugerindo direcionamentos que impliquem 

mudanças de posicionamentos por parte do aluno. Esse trabalho coletivo acaba, por 

sua vez, propiciando alterações nos posicionamentos dos docentes que 

acompanham esse processo, os quais passam a construir mais autonomia ao se 

reportarem aos seus alunos e se constituírem pesquisadores de suas ações, em um 

contínuo processo formativo em seu próprio lócus de trabalho.  

Um exercício que tem favorecido essa mudança de posicionamento por 

parte do professor é colocá-lo diante de escritas em períodos diferentes acerca do 
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mesmo aluno. Os registros docentes no primeiro ano do projeto, em 2011, 

contemplam muito mais o desdobramento da aula do que a aprendizagem discente. 

A seguinte informação oral registrada ilustra bem o que estamos apresentando: 

“Quando olho meus registros de 2011 fico a me perguntar se fui eu mesma que 

escrevi. Nem parece que sou eu, uns relatos que não dizem quase nada sobre o 

aluno” (INFORMAÇÃO ORAL)41. 

Revisitar os registros escritos pelo próprio professor foi uma forma 

investigativa que lhe possibilitou localizar-se a respeito de sua própria prática, bem 

como favoreceu aos bolsistas da graduação e da pós reflexões acerca do processo 

formativo aos quais estão tendo acesso42. 

Dentre os fatores que foram apontados no campo da prática docente, 

identificamos a mudança de foco no registro: de escritas marcadas pelo 

desdobramento das aulas e seus contextos a relatos sobre a aprendizagem dos 

alunos, em que o foco da escrita já não era a aula, mas o aluno em relação às 

particularidades de seu processo. São identificados alguns fatores que 

desencadearam esse redimensionamento no registro docente, implicando 

diretamente uma mudança de posicionamento por parte dos professores. Nesse 

sentido, apontamos três fatores que possibilitaram essa mudança, quando os 

registros são comparados, considerando os subitens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, abaixo 

apresentados.  

 

 

3.1.1 Registros de docentes de escolas diferentes 

 

 
Quando os professores foram confrontados com práticas de docentes de 

outras instituições tiveram a oportunidade de refletir sobre as lacunas e os avanços 

nos seus registros. Tal procedimento foi possível através da socialização de relatos 

tanto através de e-mails quanto mediante encontros como o I e o II SEPAL – 

                                                           
41 Informação oral registrada durante um encontro semanal, em agosto de 2014, com os membros da 
pesquisa, quando se discutiam registros de aprendizagem e eram apresentados os portfólios das 
crianças que participaram de atendimentos individuais. 
42 As monografias intituladas Impactos do Projeto Desafios para a formação inicial dos pedagogos em 
formação, de Araújo (2015), e Análise da avaliação realizada no Projeto Desafios e seu impacto na 
prática docente, de Fonseca (2015), trazem dados acerca do trabalho desenvolvido. 
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Seminário de Práticas Educativas em Alfabetização: oralidade, leitura e escrita 

em foco, ambos realizados em Pau dos Ferros, em que, entre professores 

alfabetizadores da UERN, da USP e da UFPA, discutiram-se situações cotidianas 

cujo registro possibilitava um diagnóstico mais preciso e detalhado que favorecesse 

a comparação de dados em uma perspectiva longitudinal. As experiências geravam 

relatos orais assim expressos: “Meu registro ainda é muito falho”43, os quais 

atestavam a necessidade que as professoras sentiam de redimensionamento de 

suas sistematizações. A troca de registros também resultou na compreensão de que 

as condições físicas das escolas nem sempre determinam o ensino e a 

aprendizagem, conforme expresso por um professor na semana posterior à 

realização do II SEPAL, em 2013: 

 

Existem tantas experiências significativas que realizamos em sala de 
aula semelhantes a algumas que lemos em publicações ou ouvimos 
falar. Mas, parece nos prendermos a nos lamentarmos sobre as 
condições de trabalho e não deixamos essas experiências 
aparecerem, a falta de registro contribui muito pra isso, a escrita 
sobre o que fazemos e sobre as experiências boas com nossos 
alunos (INFORMAÇÃO ORAL EMITIDA E REGISTRADA DURANTE 
REUNIÃO SEMANAL, AGOSTO DE 2013). 
 

 
Frases como essas expressam o quanto se pode aprender com experiências 

de outros professores de instituições também diferentes. Esse contexto envolve 

desde a mudança de posicionamento no sentido de identificarmos o que se 

consolida, de fato, como obstáculo ao ensino até a aprendizagem quanto à 

compreensão de que a sistematização escrita de informações contribui para que as 

experiências significativas não se percam no cotidiano das ações pedagógicas. 

 

 

3.1.2 Registros de docentes diferentes sobre um mesmo aluno 

 
 

Como a dinâmica de trabalho na pesquisa envolvia bolsistas que atuavam 

em sala de aula acompanhando crianças com dificuldades de aprendizagem, 

planejando e redimensionando a prática docente cotidianamente, estes também 
                                                           
43 Expressão emitida por uma das professoras ao se reportar às comparações entre registros da 
aprendizagem de crianças do terceiro ano feitos por docentes de escolas públicas diferentes. 
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elaboravam registros semanais. Essa dinâmica de olhares e escutas diferentes 

sobre a mesma criança permitia avanços significativos na prática do professor.  

 

Só consegui concluir, de fato, o relato do aluno FE quando dialoguei 
com a bolsista, chegamos à conclusão que eu olhava para o aluno 
achando que ele não avançava. Na realidade, eu não estava 
conseguindo visualizar, principalmente, através de suas atividades, o 
avanço dele. O olhar do outro ajuda muito a vermos a mesma criança 
de outra forma (INFORMAÇÃO ORAL EMITIDA E REGISTRADA 
DURANTE REUNIÃO SEMANAL, SETEMBRO DE 2014). 
   
 

A aposta, por parte dos membros desta pesquisa, em uma escuta aguçada 

às dificuldades de aprendizagem apresentadas pelas crianças é atravessada pela 

ideia de outro professor, também investigador de sua prática, que, sob olhares 

acerca do mesmo aluno, poderá somar aos diagnósticos elaborados em sala de 

aula. 

 
 

3.1.3 Registros do mesmo docente sobre o mesmo aluno em anos letivos 

diferentes  

 
 

Um dos recursos utilizados que mais surtiram efeito significativo sobre a 

prática docente foi a utilização de registros de um mesmo professor, em anos 

diferentes, sobre um mesmo aluno. Acerca de sistematizações escritas de um aluno, 

encontramos no 1° semestre de 2012 o seguinte relato: 

 

O aluno apresenta dificuldade na leitura e escrita, não consegue ler 
palavras sozinho, nem tampouco escrevê-las. Na oralidade, o aluno 
não participa dos momentos das narrativas, porém, compreende, 
mas não consegue apresentar a sequência lógica dos 
acontecimentos. Em matemática, tem noções de adição, consegue 
apenas resolver algumas situações que envolvem o processo da 
adição simples. Domina o sistema de numeração (EXCERTO DO 
RELATÓRIO INDIVIDUAL DO PROFESSOR, 2012). 

 

A síntese nas informações não permite a extração de muitos dados sobre o 

aluno. Quando questionada a respeito do desempenho das crianças, a professora 



133 

 

 
 

relatava oralmente experiências significativas, apresentando dados que não 

apareciam nos registros escritos. 

Ao final de 2013, após a elaboração de tabelas, gráficos e relatos semanais 

sobre a aprendizagem do aluno, detalhando as dificuldades, os ganhos atitudinais e 

os avanços na aquisição de conhecimentos, por parte da criança, obtivemos o 

seguinte relato feito pela mesma professora que acompanhou o mesmo aluno, no 

ano anterior: 

 

Conhece o alfabeto, identifica letras e sílabas, diferencia as vogais 
de consoantes, lê silabando. Precisa de atendimento também em 
questões atitudinais, pois demonstra agressividade. Na oralidade é 
bastante atento, demonstra muito interesse pelas narrativas, 
principalmente se for sobre animais, pois ele é bastante interessado 
por vaquejada, cavalos, vacas e bois. Após o diagnóstico inicial e as 
anotações observadas em sala diariamente, foram desenvolvidas 
estratégias na intenção de despertar o interesse do aluno pela leitura 
e escrita. Várias foram as tentativas, tanto minha quanto da bolsista 
que o acompanha nos atendimentos individuais, porém os resultados 
até o segundo bimestre eram poucos satisfatórios, tendo em vista 
que o referido aluno tem uma boa frequência e que apresenta um 
raciocínio rápido quando se trata de coisas do seu interesse. 
Após percebermos o seu grande interesse por cavalo, bois, vacas e 
vaquejadas, optamos por desenvolver um trabalho mais direcionado 
a essa temática, onde nas primeiras atividades (nas atividades de 
atendimento individual) o aluno já demonstrou mais interesse e 
seguimos com essa estratégia. Descobrimos também que ele tinha 
um grande interesse pelas novas tecnologias e com a introdução do 
ipad, como ferramenta didática começamos a desenvolver as 
atividades utilizando o ipad e colocando temas do seu interesse 
sempre como eixo temático, a partir disso, ele começou a despertar o 
interesse pela leitura e logo em seguida pela escrita. 
Atualmente, o aluno já é capaz de ler palavras de formação simples, 
como também já consegue ler frases pequenas e sempre estar 
querendo ler para mostrar que já está aprendendo a ler. Durante a 
aplicação do diagnóstico final, ele não conseguiu desenvolver a 
atividade proposta, dizendo que não sabia realizá-la, porém, ao 
analisarmos as atividades, percebemos que ele tinha realizado e em 
seguida apagou a questão referente à produção textual e isso 
ocorreu outras vezes quando ele foi novamente submetido a realizar 
atividades individuais sem o intermédio de alguém. Diante disso, 
acreditamos que o aluno ainda precisa ser trabalhado em questões 
atitudinais, pois ainda apresenta insegurança no momento de realizar 
atividades de escrita individual. Portanto, o aluno já começou a 
desenvolver o processo de leitura e escrita, porém, ainda não 
conseguiu alcançar as competências de aprendizagem, desejadas 
para o terceiro ano. Espera-se que essas competências sejam 
consolidadas no ano seguinte (EXCERTO DO RELATÓRIO 
INDIVIDUAL DO PROFESSOR, 2013). 
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Além de apresentar dados sobre a singularidade do aluno, desde os seus 

gostos e preferências, a professora se refere às atividades que provocaram avanços 

na aprendizagem do aluno. Por ser um relato mais completo, o docente do ano 

posterior que acompanhará esse aluno terá mais condições de avaliar suas 

capacidades, avanços e recuos. 

No início do ano letivo de 2014, esse relato foi lido pela professora que 

lecionaria na turma na qual o aluno estava matriculado. Nesse momento, foram 

produzidas atividades partindo dos diagnósticos já existentes. Todos os registros 

elaborados culminaram na elaboração de um portfólio desse aluno e das outras 

crianças da turma que apresentavam dificuldades, concretizando-se não somente na 

síntese de diagnósticos de sua aprendizagem, mas, acima de tudo, como 

demarcador de mudanças de posicionamentos de professores, os quais aguçaram 

olhares e escutas aos diferentes processos de entrada das crianças na escrita e 

passaram por um processo de aprendizagem contínua. 

A parceria entre professores e bolsistas nem sempre acontece de forma 

satisfatória, várias foram as situações diagnosticadas em que o docente 

institucionalmente responsável pela turma sentia seu espaço de trabalho invadido 

por outro sujeito, nem sempre visto como pesquisador, muitas vezes confundido 

como aluno em formação inicial para o qual os saberes experienciais ainda não lhe 

forneceram subsídios empíricos suficientes para o exercício do magistério. Essa 

invasão é em parte compreendida, posto que, diante dos tantos projetos e 

programas dos quais a escola participa, cada um possui o seu alicerce teórico, o 

qual nem sempre é compatível com as discussões postas na escola. Infelizmente, 

muitos projetos de pesquisa e extensão provenientes da academia desrespeitam o 

cotidiano escolar e seus saberes historicamente edificados em nome de modismos 

educacionais nem sempre qualitativos. 

Vários são os embates percebidos, a princípio, entre um professor 

experiente que sente roubada sua autonomia e outro sujeito em processo de 

formação, atingido pelo sentimento de impotência que a prática docente gera ao 

colocá-lo em face de situações cotidianas para as quais as teorias acadêmicas não 

conseguiram nortear suas ações na prática. 

Diante de dificuldades como essa, desvelamos, por um lado, o profissional 

que progride em sua autoformação e redimensiona sua prática, a partir de 

parâmetros coletivos. Apontamos, também, por outro lado, o docente que muitas 
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vezes não consegue situar-se em relação ao seu próprio fazer pedagógico, 

resistente à dinâmica de trabalho coletivo própria do contexto do Ensino 

Fundamental de nove anos – um ponto discutível e marcante no decorrer do 

trabalho investigativo nesses quatro anos.  

A Escola de Aplicação da Universidade de São Paulo, após discussões e 

acompanhamentos pedagógicos provocados pelo desenvolvimento do Projeto 

Desafios, aderiu à ideia de um segundo docente nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Esse professor de subciclo, com a mesma carga horária que os 

demais, tem seu trabalho semanal distribuído entre turmas que por ele são 

acompanhadas – 1º ao 3º ano. Sua carga horária é discriminada entre observações 

de aula, participações efetivas em trabalhos nas turmas por ele acompanhadas e 

reuniões com os professores do subciclo. Essa dinâmica de trabalho se traduz em 

uma forma de lidar com a heterogeneidade do grupo de alunos, responsabilizando 

coletivamente um grupo de professores pela aprendizagem infantil.  

Na escola campo de pesquisa na UERN, vislumbramos a inclusão desse 

professor subciclo nos anos iniciais. Se retomado o Quadro 1 acerca dos recursos 

humanos da escola, identificamos que a escola dispõe de docentes que podem 

assumir essa função. Quando considerada a conclusão deste projeto de pesquisa, 

uma vez que deixarão de existir os atendimentos individuais às crianças, apostamos 

nesse profissional que possa circular entre as turmas nos anos iniciais, na 

reconfiguração do quadro de profissionais da escola, conforme vem sendo discutido 

com a secretaria municipal de educação e a escola campo de pesquisa.  

 

 

3.2 POR UMA ESCUTA MAIS DETALHADA  

 

 
No manejo com a heterogeneidade discente, lançamos mão de uma escuta 

aguçada aos “apelos silenciosos” que ecoam das crianças. Falamos em apelos 

silenciosos no sentido de que diversas vezes a fala não expressa, de fato, o que as 

crianças desejam exprimir, bem como nem sempre são verbais as diversas formas 

de manifestação de insatisfação das crianças com situações vivenciadas em sala de 

aula. O silêncio das crianças quando esperamos que estas se expressem oralmente 

e o entrave encontrado quando estas se defrontam com a leitura ou a escrita de um 



136 

 

 
 

texto, muitas vezes, revelam o perfil de um aluno não envolvido na dinâmica de 

trabalho estabelecida, geralmente imperceptível nos diagnósticos realizados nas 

escolas.  

Nesta pesquisa, a escuta direcionada às crianças por parte do docente, em 

momentos coletivos ou individuais, propicia o registro de diagnósticos de oralidade, 

rébus, leitura e escrita na tentativa de quadros analíticos das situações de 

letramento das crianças. Esses quadros, apresentados sob a forma de portfólios, 

conforme Anexo B, servem de subsídios para a análise dos avanços e recuos da 

aprendizagem das crianças que apresentaram dificuldades em seu processo de 

aquisição da escrita, do 1º ao 4º ano. 

Os atendimentos coletivos ou individuais realizados durante esses quatro 

anos de acompanhamento sistemático da aprendizagem das crianças trouxeram à 

tona memórias, histórias e embates pelos quais passam as crianças em seu 

processo de aquisição da leitura e escrita. Provocam um enlace entre um professor 

que pretende atingir seus objetivos e uma criança que, por muitas vezes, rejeita a 

escrita, como forma de querer incluir-se nela e não conhecer o percurso que a 

conduz a tal objetivo. A emissão de frases como “Eu quero aprender a ler e a 

escrever44” revela o desejo de um aluno que, através do tablet como ferramenta de 

uma dinâmica de letramento valorizada pelo meio digital, é atraído pela escrita e se 

insere na dinâmica de sala de aula, embora se tenha clareza de que nem sempre as 

formas como as crianças expressam seus desejos são explícitas e facilmente 

inteligíveis aos adultos. A criança tem mais facilidade de expressar seu desejo à sua 

maneira, menos verbalizada. 

Nesta pesquisa, 39 (trinta e nove) alunos iniciaram atendimentos individuais 

no período de três e quatro anos de trabalho (13 ingressantes no 1º ano, em 2011, e 

25 no 1º ano, em 2012). No período de 2011 a 2014, há 30 (trinta) crianças que 

avançaram significativamente em suas aprendizagens e deixaram de compor o 

grupo dos alunos atendidos individualmente. Temos, ainda, um número de 9 (nove) 

crianças que, embora tenham avançado, não deixaram de participar dos 

atendimentos individuais. Deste total de 9 (nove) crianças, 1 (uma) estava sendo 

acompanhada somente para coleta de dados de uma bolsista que continuava a 

                                                           
44 Frase expressada por um aluno de 3º ano, em atendimento individual, que, após tantas tentativas 
docentes, pôs-se a se interessar mais pelas aulas, principalmente em função do uso do tablet nos 
atendimentos realizados. 
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realizar atividades com a mesma, embora esta tenha avançado significativamente 

em sua aprendizagem. 

A escuta direcionada a essas crianças em atendimento era combinada à 

sistematização de registros cuidadosamente analisados. No período de quatro anos 

de trabalho, registramos casos de crianças que, acompanhadas em seus processos 

de aprendizagem, mudaram de posicionamento. Será citado um dos casos, o do 

aluno WES, em que foram apontados indícios de autoria e identificação da criança 

com as atividades realizadas pelo bolsista. 

O referido aluno fez a pré-escola e o 1º ano em escolas distintas. A pré-

escola fez em 2010 na Creche Municipal Severino de Freitas Rêgo e o 1º ano, na 

Escola Estadual Francisco Nunes. Buscamos registros acerca da aprendizagem 

desse aluno durante esses anos letivos, mas não foram encontrados. O aluno iniciou 

sua participação no Projeto Desafios, no 2° ano, a partir de agosto de 2012, período 

em que a turma multiano (1° e 2° ano) ingressou na pesquisa45. A respeito de 

registros, até então há no diário de classe e no relatório individual do professor o 

seguinte relato do 1° semestre de 2012: 

 

O aluno apresenta dificuldade na leitura e escrita, não consegue ler 
palavras sozinho, nem tampouco escrevê-la. Na oralidade, o aluno 
não participa dos momentos das narrativas, porém, compreende, 
mas não consegue apresentar a sequência lógica dos 
acontecimentos. Em matemática, tem noções de adição, consegue 
apenas resolver algumas situações que envolvem o processo da 
adição simples. Domina o sistema de numeração (EXCERTO DO 
RELATÓRIO INDIVIDUAL DO PROFESSOR, 2012). 

 

Esse relato, já utilizado como exemplo de avanços na escrita de um mesmo 

docente sobre um mesmo aluno, pelo seu caráter sintético e restrito, não possibilita 

ao leitor a identificação das dificuldades diagnosticadas pelo professor. No entanto, 

já se observam lacunas apresentadas no desempenho discente de WES, 

principalmente em relação à recusa à participação em atividades com narrativas. 

Em setembro de 2012, com a mudança de coordenação no polo da UERN e 

a consequente inserção da turma multiano no Projeto Desafios, na qual WES era 

matriculado, identificamos, a princípio, mediante relatos orais da professora e, 

                                                           
45 O ingresso dessa turma na pesquisa deu-se em função da mudança de coordenação no polo da 
UERN, em Pau dos Ferros, e da constatação de uma turma que não estava incluída na pesquisa 
Desafios, embora trabalhasse com o 1º e 2º ano, investigados durante o ano letivo de 2012. 
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posteriormente, através de diagnósticos escritos, que o referido aluno demonstrava 

dificuldade de relacionamento com os demais alunos em sala de aula e resistência à 

operacionalização das atividades propostas pela professora, passando a maior parte 

do tempo debruçado sobre a carteira, sem se envolver com a turma. Compunha o 

grupo dos alunos que quase sempre ficam à margem do trabalho em sala de aula, 

embora incluso no espaço físico onde a aula é direcionada, e distante de uma 

inclusão de fato, em ensino e aprendizagem significativos. A posição assumida por 

WES assemelhava-se aos tão debatidos alunos que compõem a turma de trás, 

conforme defendido por Brandão (1994), para os quais o ensino nem sempre os 

alcança. 

A partir da contação da história Só um minutinho, de Morales (2008), 

narrativa utilizada para a elaboração de diagnóstico de oralidade, leitura, escrita e 

rébus, observamos que WES conseguia, na oralidade, lembrar o seu título, 

identificar os personagens e sinalizar, inclusive, para o total de netos que a avó 

tinha. No entanto, não especificava as ações dos personagens como um todo, pois 

faltavam partes essenciais da narrativa. As cenas e os fatos relatados eram tão 

sinteticamente apresentados que inibiam as partes centrais/essenciais que a 

compunham, não havendo um encadeamento maior entre os fatos.  

Na leitura e na escrita, conforme atividades diagnósticas elaboradas no 

Anexo E, somente foi possível identificar o estágio em que o aluno se encontrava no 

decorrer dos dias letivos, pois ele se recusou a responder a atividade diagnóstica 

realizada com a turma. Parecia não distinguir muito bem vogais de consoantes. Com 

o passar dos dias letivos, diagnosticamos que na leitura de sílabas simples, como 

BA, LA, PA, DA, o aluno apresentava entraves, recorrentes inclusive na escrita. 

Conhecia boa parte das letras do alfabeto, no entanto, em sílabas complexas, como 

POR e CHA, residiam suas dificuldades na escrita das letras, embora tenha 

conseguido escrever, sem muito sacrifício, as palavras VOVÓ, BALA, DOCE, MESA, 

COMIDA e PANELA. 

A cada reunião semanal prevaleciam indagações a respeito da dificuldade 

de sistematização de um diagnóstico preciso sobre WES. Seu jeito aparentemente 

sonolento, sem disposição para a aprendizagem, parecendo constantemente 

cansado, era sempre questionado e colocado em discussão entre os professores. O 

diagnóstico mais urgente era o de que “WES necessitava de alguma espécie de 

estratégia pedagógica que o incluísse na dinâmica de trabalho” (INFORMAÇÃO 
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ORAL EMITIDA E REGISTRADA DURANTE REUNIÃO SEMANAL, SETEMBRO DE 

2012).  

A partir de então, como parte de um grupo de 13 (treze) alunos que 

apresentavam dificuldades de aprendizagem, WES passou a ser observado e ouvido 

de forma mais cautelosa, por parte do bolsista que o acompanhava. Foi iniciado um 

trabalho coletivo de inclusão do aluno nas contações de histórias, possibilitando o 

seu contato com o livro, individualmente, de modo que cada criança tivesse a 

oportunidade de manuseá-lo e conhecê-lo. Eram muitas estratégias metodológicas 

diversificadas e lúdicas como jogos educativos, dinâmicas de interação, atividades 

envolvendo músicas, vídeos, promoção de concursos de danças e incentivo através 

de premiações aos alunos que se sobressaíam. Todas essas estratégias foram 

acrescidas aos atendimentos individuais com WES, na perspectiva de incluí-lo na 

dinâmica de sala de aula, tendo em vista que o ano letivo estava prestes a findar. 

Apesar de tentar dinamizar o trabalho, a angústia reinava sobre as 

discussões semanais acerca de WES, que parecia não se sentir convocado à 

aprendizagem; avançava, mas ainda a passos lentos, quando menos se esperava, 

sua apatia às atividades de oralidade, leitura e escrita se sobressaía. Ao final de 

2012, temos o seguinte relato feito pela bolsista de graduação que o acompanhava: 

 

Apresenta melhora significativa em relação ao comportamento, 
anteriormente, o aluno aparentava sinais de sono, não prestava 
atenção nas aulas, passava a maior parte do tempo deitado sobre a 
carteira, e com dinamicidade na sala de aula, com atividades 
diversificadas, contações, músicas, jogos, conseguimos uma melhora 
satisfatória na sua aprendizagem. Hoje, o aluno é um dos primeiros a 
terminar as atividades propostas, ainda com um pouco de resistência 
para desempenhar, mas visivelmente modificada, uma vez que, 
anteriormente, ele sequer concluía uma atividade (RELATÓRIO 
ANUAL, 2012). 
 

Em 2013, o aluno continuou sendo atendido, apresentando um diagnóstico 

persistente de quem necessitaria mudar de posicionamento. As questões atitudinais 

mereciam um olhar e uma escuta mais aguçados insistentemente, posto que 

dificultavam a sistematização de diagnósticos, pois o aluno se recusava até mesmo 

a realizá-los e, consequentemente, a aprendizagem da leitura e da escrita seria 

comprometida. Durante esse ano, os trabalhos com WES foram intensificados e 

redimensionados, tendo em vista que sua entrada na escrita se daria por um 
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caminho diferente do de tantas crianças. Embora o aluno já estivesse participando 

de algumas atividades coletivas em sala de aula, seu envolvimento ainda era parcial, 

precisaria avançar mais para serem impactantes na leitura e na escrita.  

Durante os encontros semanais com os bolsistas, discutimos possibilidades 

de elaboração de atividades que favorecessem a entrada da criança no texto. Com a 

intenção de unir características do aluno em uma narrativa que o fizesse se colocar 

na posição de outro personagem com o qual se identificasse, em 8 de maio de 2013, 

a bolsista que o acompanhava elaborou o texto a seguir, explorado individualmente, 

tendo como pressupostos a ideia de uma narrativa que tivesse relação com seu 

comportamento em sala de aula: 

 

TEXTO: QUEM SERÁ? 

 

Costumo viver perto de pessoas que gostam de dormir e reclamar. Estou 

sempre cansado. Na escola, vivo reclamando, não gosto das atividades, gosto de 

conversar, deitar no chão ou na carteira, mas nunca de escrever ou de dançar. 

Canso-me fácil, quero coisas simples, vivo por aí, perto de quem gosta de dormir. 

Quem sou eu? Alguns me chamam de lesado, mas meu nome é preguiça, quero 

mesmo é descansar.  

 

Na primeira vez que o aluno leu este texto, inicialmente, de forma sofrida, 

sem motivação, olhava para a bolsista como quem desconfiasse que o personagem 

do texto não era a preguiça, mas ele mesmo. Parecia procurar o nome dele a todo 

instante, mas acabou lendo-o por inteiro e o esperado não aconteceu. Era 

perceptível que o aluno interessava-se por um texto aparentemente insignificante, 

mas havia a necessidade de relê-lo, de discuti-lo. Ao ser também lido pela 

professora, após a leitura do aluno, WES acompanhava atentamente o texto e, após 

o trecho “Deitar no chão ou na carteira”, o aluno resmungou baixinho: “Na cadeira”. 

Ria com o texto lido, mas não quis expressar-se mais oralmente acerca dele. 

Embora a narração não estivesse, naquele instante, sendo realizada por WES, 

efeitos foram produzidos nessa narrativa, através de associação, por parte do aluno, 

colocando-o na posição de personagem central do texto.  

A respeito da situação acima descrita, podemos estabelecer uma ponte 

teórica com o que Tfouni (2006), no livro Letramento e alfabetização, enfoca ao 
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tratar da ressignificação de elementos da experiência como um dos efeitos de 

autoria produzidos. Embora a análise da autora esteja voltada para estudos da 

relação entre autoria e letramento, a partir de casos de indivíduos não alfabetizados, 

esse efeito da ressignificação pôde ser constatado na expressão oral de WES, como 

alguém que trazia sua experiência, ou seja, seu comportamento, para o texto, como 

forma de colocar-se como seu autor. 

O texto era seguido de algumas questões, a primeira era assim descrita: 

Qual é o nome do personagem que aparece no texto? O aluno escreveu: 

 PREGUIÇA 

 

A palavra estava assim escrita: a sílaba inicial PRE estava grafada de lápis 

grafite e a final GUIÇA, de caneta esferográfica azul. Podemos questionar acerca da 

origem dos elementos dessa representação. Já se encontra aí um indício de dividir o 

nome, de uma busca de identificação. Supomos que o próprio artifício do aluno de 

dividir o nome escrito com cores diferentes implicava a busca de outro nome que 

não fosse o que aparecia no texto e na rejeição do personagem em foco. Surgia um 

corte, o qual expressava o desejo de estar no texto, de identificação com as 

características do personagem – a preguiça. O corte se deu, coincidentemente, na 

letra E que aparecia duas vezes no nome do aluno. A insistência do aluno de saber 

do professor ou de um outro adulto se a sua grafia está correta decorre da própria 

verdade da escrita esperada do adulto relacionada à sexualidade, ao corpo da 

criança, à própria experiência de satisfazer-se, conforme aponta Dunker (2011). 

Esse mesmo autor aponta a escrita como representação da subjetividade e não 

como representação da própria escrita. O desencanto de WES com a sua escrita 

parecia chocar-se com a incompletude que ali ela apresentava. Não havia clareza 

acerca dessa incompletude própria da escrita, mas o escrito parecia não dar conta 

da verdade do texto: era seu nome que deveria estar grafado. Na escrita de WES, 

estavam as marcas do seu desejo. 

Encontramos, aqui, nessa resposta, a ideia de que a palavra escrita pode 

ajudar na busca da subjetividade, como salienta Tfouni (2008a, p. 106): “A noção de 

que a palavra escrita, em sua materialidade linguística, pode agir no resgate da 

subjetividade”. Quando o aluno WES se depara com outra escrita que não seja o 

seu próprio nome, insiste em querer encontrá-lo, como se estivesse identificando ali 
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a sua primeira escrita. É como se ele se encontrasse ali como sujeito social e 

jurídico, conforme apontado por Tfouni. Lacan explica que a linguagem preexiste à 

entrada no simbólico. “Também o sujeito, se pode parecer servo da linguagem, o é 

ainda mais de um discurso em cujo movimento universal seu lugar já está inscrito 

em seu nascimento, nem que seja sob a forma de seu nome próprio” (LACAN, 1998, 

p. 498). A preguiça, ou bicho-preguiça, mamífero, de pele cabeluda, parecia dar 

lugar ao aluno que encontrava semelhanças entre suas características atitudinais na 

sala de aula e o texto. 

Analisando a resposta escrita de WES, estabelecemos uma relação entre 

Calvino (1990) e a sensação de onipotência/distanciamento da escrita, apresentada 

no subtópico O lugar ocupado pelo sujeito, no Capítulo 1, desdobrada na insistência 

de um aluno que insiste em encontrar no texto escrito os seus anseios, a escrita do 

seu nome. WES, ao dividir a palavra PREGUIÇA, parecia desejar que outro nome ali 

aparecesse – o seu. A rejeição à palavra da qual o texto tratava – Preguiça – não 

“cabia no papel”, ou na sua interpretação de que não era desse personagem que o 

texto versava. Se por um lado, discutimos a possibilidade da existência de um rébus 

na palavra PREGUIÇA, escrita de cores diferentes, nos despimos desta hipótese 

pela própria insistência do aluno em permanecer escrevendo e reescrevendo a 

referida palavra insistentemente, na ânsia de encontrar ali, na escrita, seu nome, o 

que o faz separar a sílaba PRE da seguinte GUIÇA na letra E, que aparece duas 

vezes na escrita do seu nome. Enquanto se averiguava a resposta escrita, surgiam 

relações entre a onipotência do escritor a ilusão da materialidade do pensamento 

apontada por Pêcheux e explorada por Tfouni (2006) que nos revela que nem 

sempre o que é pensado pode ser revelado através da escrita. 

Uma questão que provocou algumas reflexões era assim redigida: Você 

conhece alguém parecido com o personagem que aparece no texto? Descreva-o. O 

aluno assim respondeu: WES, CONVERSAR, DEITAR, DORMIR. Havia, de fato, se 

consolidado o processo de identificação com o bicho caracteristicamente 

apresentado no texto. 

Outra questão foi assim elaborada: Desenhe algum elemento ou 

personagem que aparece no texto. O aluno fez o desenho de uma pessoa deitada. 

Nesse desenho, não aparecia a mão direita. Coincidentemente, a mão com que 

WES escrevia. Havia a inibição de uma parte do corpo com a qual não queria contar 
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por ser a que mais necessitaria estar em exercício durante as aulas: a mão direita, 

com a qual fazia uso da caneta ou do lápis para escrever.  

Nesse mesmo desenho, observamos, ainda, dois traços no rosto da figura 

desenhada que impedem de identificar a boca. De fato, tratava-se de uma criança 

que pouco se expressava oralmente e parecia, através do seu desenho, omitir a 

boca e a fala, aquilo que também estava sendo cobrado a aparecer nas aulas, tanto 

por parte dos bolsistas quanto da professora: o oral e o escrito. Nessa atividade, ao 

resistir a desenhar porque demonstrava não gostar de lidar com desenhos, ele, 

quando leu a questão, disse: “Nam, vixe”46. Quando questionou a bolsista acerca do 

que significava a palavra ELEMENTO, posto que se referia a partes do texto que 

deveriam ser desenhadas pelo aluno, ela respondeu: Algo que aparece no texto, 

você não disse que você aparecia no texto? O aluno respondeu imediatamente: 

Nam, eu não! No fundo, parecia querer expressar mesmo que era ele e queria 

desenhar a si mesmo, mas fazia questão de oralmente deixar claro que estava 

resistindo a falar de si. 

A respeito da expressão: Nam, eu não!, emitida por WES, esse discurso 

nem sempre expressa o que o sujeito quer dizer de fato. Nessa perspectiva, Lacan 

(1979, p. 275), reconstruindo a teoria freudiana, afirma: “Atrás do que diz um 

discurso, há o que ele quer dizer e, atrás do que quer dizer, há ainda outro querer 

dizer e nada será nunca esgotado”. É como se o não, necessariamente, não 

representasse uma negatividade, mas uma afirmativa.  

Podemos estabelecer comparativos teóricos entre Lacan (1979) e Freud 

(1976), por meio do seu texto A negativa, escrito em 1925, que se inspira no 

significado das associações psicanalíticas que implicam a negação do indivíduo no 

processo de análise. Freud explora esse conceito, de origem clínica, explicando que 

é imprescindível que se desconsidere no paciente o que está a ser negado, pois 

essa negação tem possibilidade de fazer fluir o que está no inconsciente. A negativa 

se constitui um dos processos implicados na capacidade de julgar entendida por 

esse psicanalista como atitude intelectual que, do pensamento à ação, impede 

adiamentos ao pensamento. Para Freud (1976, p. 296), “[...] a negativa constitui um 

modo de tomar conhecimento do que está reprimido”. A expressão “não”, 

compreendida como juízo negativo, é a característica da repressão. O juízo de 

                                                           
46 Expressão popular dos potiguares que significa repúdio ao que viu ou ouviu. NAM significa NÃO e 
VIXE significa VIRGEM MARIA, DEUS ME LIVRE DISSO.  
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característica negativa se constitui como o substituto intelectual da repressão, daí 

uma das relações entre a negação e o julgamento. 

Nesse texto, Freud socializa um diálogo em que, a respeito da fantasia ou 

um sonho, o paciente diz: “Esta não é minha mãe” (FREUD, 1976, p. 295). Para o 

psicanalista, esse não pode ser desconsiderado por se tratar especificamente da 

mãe negada pelo paciente. Nesse caso, o não representa uma afirmativa. 

Distinguindo negação de denegação, Freud explica que a denegação seria a não 

aceitação que flui a partir da instância do outro. Necessariamente, o não utilizado 

pelo paciente não implica negação do que foi pronunciado, mas, pela própria 

incompletude da linguagem, constituída por furos, atos falhos e impossibilidade de 

expressar o que se quer dizer, algo faltou ser dito.  

Das questões postas, a primeira parece ter sido a que mais diretamente 

pode ser identificada como aquela em que a criança aponta seu nome como 

personagem da história. As demais, embora à primeira vista não impliquem reflexões 

mais aprofundadas, conduzem a reflexões pertinentes a respeito da escrita e do 

desenho como representação da subjetividade infantil. Abaixo, verificamos o 

desenho feito por WES: 

 

 

 
Figura 11 – Desenho feito pelo aluno WES 
Fonte: Banco de dados do Projeto Desafios. 

 

 

Com uma atividade dessa natureza, direcionada para atender a 

especificidade de uma criança, percebemos que na dinâmica de diagnóstico e 

intervenção didática, construída mediante uma escuta mais detalhada acerca das 

dificuldades de aprendizagem do aluno, este se sente motivado tanto a ler o texto 
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quanto a procurar incessantemente nomes que o caracterizem como figura central. 

O enlaçamento provocado pelo texto no sentido de instigar a situá-lo, embora 

geralmente isso não ocorra de forma direta ou consciente, conduz o aluno a uma 

mudança de posicionamento pedagogicamente planejada.  

Essa subjetividade que aflora nem sempre acontece em espaços em que a 

aquisição da leitura e da escrita se efetiva, conforme aponta Tfouni (2010). 

Retomando Tfouni (2008a, p, 102), a escrita que se constitui entrave para muitos 

indivíduos em seus processos de aprendizagem é a mesma que provoca avanços 

“[...] motor, cognitivo e principalmente, subjetivo do suporte gráfico da palavra”. Essa 

autora reforça a conjugação do verbo escutar sob duas vozes possíveis: a ativa e a 

passiva – que esteja além do que é ouvido ou dito em sua forma literal. 

A partir de atividades como essas, foi notório um envolvimento maior do 

aluno nesse processo. Outros avanços foram diagnosticados, principalmente 

incluindo o tablet em sala de aula, uma vez que o aluno estava apresentando uma 

participação satisfatória nas aulas desenvolvidas no laboratório de informática. 

O trabalho com textos diferenciados, adaptados às particularidades das 

crianças através de atividades distintas nos atendimentos individuais, materializa-se 

como propósito de ir ao encontro do resgate da identidade da criança. Divergindo do 

formato pedagógico tradicional, que desconsidera a dimensão subjetiva dos sujeitos, 

adaptando-os aos conteúdos próprios das propostas pedagógicas, essa proposta se 

inscreve como parte da tentativa de compreensão dos diferentes processos de 

entrada da criança na escrita, considerando que cada aluno utiliza a escrita 

adaptando-a a seus contextos, aos anseios, desejos, como sujeito do desejo. Nessa 

perspectiva, os significantes podem ter sentidos diferentes, para sujeitos também 

diferentes, segundo a interpretação própria de cada um. 

A partir de junho de 2013, os atendimentos com esse aluno passaram a ser 

realizados com o tablet, o notebook, mediante o auxílio de programas como o Jclick. 

Em sala de aula ou fora dela, trabalhamos atividades com quebra-cabeças, 

associações simples e compostas de palavras, sopa de letras, caça-palavras e, 

principalmente, listas de palavras, dentre outras, na tentativa de uso do recurso 

tecnológico na alfabetização. O aluno, ao se defrontar com o tablet, não mais resistia 

a realizar nenhuma atividade, independentemente do nível de complexidade desta. 

É como se a tela do instrumento fosse algo mágico que o conduzisse a outras 

possibilidades inimagináveis por WES. 
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Um dos atendimentos que merecem ser socializados se deu em setembro 

de 2013 durante uma atividade com listas de palavras no tablet. As palavras eram 

DIFERENÇA, RESPEITO, DEVERES, AMIZADE, SOCIAL, COMPROMISSO, todas 

associadas ao eixo temático trabalhado pela professora, que explorava os direitos e 

deveres das crianças. A atividade desenvolvida pela bolsista com o aluno WES 

consistia em escrever as palavras acima descritas no tablet, caracterizando-se como 

um ditado de palavras.  

Durante a escrita, a palavra DIFERENÇA foi assim escrita: DIFERENSA, em 

que foi diagnosticada certa dificuldade na sílaba REN. E assim foram escritas 

sucessivamente: RESPEITO (RESPEITO); DEVERES (DEVERES); AMIZADE 

(AMIZADE); SOCIAL (SOCIAL). Quanto à palavra COMPROMISSO, não conseguiu 

escrevê-la sozinho, apresentando dificuldade nas sílabas COM e SSO. 

Diante dessa dificuldade, a bolsista solicitou que o aluno escrevesse alguma 

palavra que conhecesse. Respondendo à soletração feita pela bolsista, o aluno 

escreveu CIDADE, palavra trabalhada na semana anterior durante a exploração de 

temáticas ligadas à história de Pau dos Ferros. Após a escrita dessa palavra, o 

aluno informou oralmente que sabia escrever o nome dele completo. A bolsista 

percebeu que ele ficava a procurar palavras até então conhecidas para serem 

escritas. A bolsista solicitou ainda que escrevesse outras palavras que 

representassem objetos, situações ou algo que o aluno gostasse. Nesse momento, o 

aluno escreveu sozinho as seguintes palavras: BOI, CAVALO, SELA, RODEIO. Logo 

após, escreveu, com ajuda da bolsista, as demais: FAZENDA, VAQUEJADA, que 

implica a própria associação de palavras como VACA e QUEIJO. 

A partir dos dados fornecidos pelo próprio aluno a respeito de seus gostos e 

preferências, a bolsista elaborou o atendimento seguinte, que consistia em um 

questionamento envolvendo as preferências do aluno, como parte do trabalho com o 

eixo temático CIDADANIA. Abaixo, mostram-se as perguntas seguidas das 

respostas do aluno:  

 

 O que é ser criança? SER FELIZ  

 Um sonho? SER VAQUEIRO 

 Uma música? UM VAQUEIRO APAIXONADO  

 O que sua professora representa para você? ELA É MUITO BOA  
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 Uma fruta? PINHA  

 Uma pessoa importante na sua vida? MEU PAI  

 Um colega da classe que você não gosta? LA 

 Um amigo? I 

 O que a professora/bolsista representa para você? É QUEM ME AJUDA  

 

Durante esse atendimento, ao responder as perguntas, o aluno, embora 

tímido, parecia ter construído uma relação de proximidade com a bolsista e chegava 

a admitir essa aproximação através da escrita, o que era inédito, pois, até então, o 

aluno se omitia de circunstâncias dessa natureza, que o colocassem na situação de 

alguém que gosta do outro e socializa esse sentimento. A partir daí, começou a 

socializar o que a bolsista já sabia do que ele gostava – CAVALOS, BOIS, 

VAQUEJADA –, e na última pergunta ficou tão tímido ao ponto de esconder-se 

embaixo da mesa para dizer: EU GOSTO DE VOCÊ.  

Tfouni et al. (2008, p. 107) atentam para o fato de que, “[...] para ser possível 

falar de conflitos, traumas e experiências desagradáveis, é necessário muitas vezes 

que o sujeito se desloque para uma outra posição discursiva”. É tentando que 

encontramos as possibilidades de o sujeito se posicionar. Tfouni e Carreira (1996) 

reforçam que a narrativa possibilita que o sujeito reporte-se a si mesmo, embora, às 

vezes, de forma disfarçada. 

Com essa atividade, diagnosticamos que o aluno estava, de fato, a mudar de 

posicionamento para alguém incluso na dinâmica de sala de aula, em que o outro, 

no caso, o professor, interessava-se pelos seus gostos e preferências. Daí por 

diante, muitas situações foram identificadas. Vez por outra, seu lado tímido e 

recuado voltava a aparecer. Certo dia, em outubro de 2013, durante atividade 

coletiva, o aluno disse que não gostava da bolsista e que ela não era sua 

professora. Ao ser questionado sobre seu posicionamento, levantou-se da carteira e 

escreveu no quadro: DESCUPA, escrevendo, em seguida, o nome da bolsista. 

Abaixo, apresentamos a escrita do aluno: 
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Figura 12 – Escrita do aluno WES no quadro 
Fonte: Banco de dados do Projeto Desafio. 

 

Situações como essa demonstravam que havia uma marcação entre o aluno 

recuado e o aluno que, mesmo quando seu lado isolado reaparecia, tinha condições 

de pedir desculpas e retratar-se publicamente perante a turma. Essa marcação foi 

possível a partir de uma escuta aguçada aos “apelos silenciosos” que ecoam no 

silêncio que predomina nas crianças aparentemente incluídas nas salas de aulas, 

porém excluídas de um ensino e de uma aprendizagem voltados a seus interesses, 

à sua vida cotidiana. “Não se é o que se diz, ou o que se pretende, ensina dessa 

maneira Lacan (1998), mas sim o que é mostrado em atos” (TFOUNI, 2008a, p. 

108). 

O texto “Quem será?” foi trabalhado com outras duas crianças que 

apresentavam comportamentos parecidos no sentido de dispersão em sala de aula e 

elas citaram uma a outra em suas respostas à questão 3. Situando teoricamente 

esse posicionamento à luz do que Tfouni (2008a) afirma amparada na perspectiva 

lacaniana de sujeito, este acaba, muitas vezes, deslocando-se para outra posição 

discursiva para não se reportar a situações ou fatos desagradáveis sobre os quais 

não quer falar ou que os julga desagradáveis. Temos no caso de WES o de um 

aluno que se recusa a se reposicionar e, paradoxalmente, o de quem acredita na 

onipotência da escrita como reveladora dos anseios de quem escreve. Situamos 

também nesse caso um aluno que, como efeito de autoria, utiliza a ressignificação 

mediante experiências de seu cotidiano, ou seja, características do seu 

comportamento, para fazer parte da narrativa. 

Como exemplo, há o posicionamento que o aluno começa a se assumir 

como alguém que se identifica com algumas atividades trabalhadas, caso observado 

a partir do trabalho da mesma bolsista que o acompanhava em 2013 com a música 

Saga de um vaqueiro, de Rita de Cássia. Essa estratégia também foi instigada 

quando o aluno estava a responder o texto “Quem será?”, na questão 2: Complete a 

frase: Mas meu nome é preguiça, quero... O aluno oralmente começou a falar de 
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bichos, como cavalos, bois, dentre outros, de que ele gostava. Abaixo, na Figura 13, 

há uma mostra de atividade em que o aluno se posicionou: 

  

               

 
Figura 13 – Produção escrita do aluno WES 
Fonte: Banco de dados do Projeto Desafio. 

 

A partir dessa atividade, podem ser tecidas algumas considerações, dentre 

elas, a ideia de que para adentrarmos na subjetividade das crianças é necessário 

um trabalho intenso de análise do que estas expressam através do choro, do sorriso, 

do brincar e até mesmo, do seu silêncio. Se analisada pelo viés construtivista, essa 

atividade se sustentaria na ideia da significância de textos do cotidiano da infância. 

No entanto, reafirmamos que, o que encanta a criança nem sempre parte do que é 

experienciado pela mesma. Investigada sob o ponto de vista cultural, a canção 

revela a história de um vaqueiro por meio de causos, histórias narradas que evocam 

os heróis, personagens reais e fictícios, indo além do que é vivenciado pelas 

crianças, fazendo parte das tantas narrativas sertanejas que evocam o herói 

resistente à seca, às mudanças climáticas, mas, paradoxalmente, entregue às 

armadilhas da paixão. Falar de vaquejada no oeste potiguar remonta, ainda, às 

tantas narrativas dos quilômetros percorridos por nossos familiares, que há menos 

de quatro décadas deslocavam-se montados em cavalos para realizar celebrações 

eucarísticas ou ajudar nos partos que aconteciam nas residências. Além de ilustrar 

esse esporte, que faz parte da história nordestina, a narrativa explorada com WES 

trazia as aventuras próprias da vaquejada, os encantamentos provocados por 

esportes em extinção, a exclusão social estampada na canção e a presença da 
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figura divina – características típicas de narrativas regionais que enlaçam o mundo 

infantil e auxiliam as crianças a entrarem na escrita de forma mais amena. 

Nessa mesma atividade, a palavra VAQUEIRO, escrita pelo aluno, tem na 

letra Q a figura de um menino. Mais uma vez, identificamos a vontade de WES de 

inserir-se na escrita e de acreditar nela como reveladora de seus desejos, ao 

desenhar-se como a figura representativa do vaqueiro, profissão que pretende 

assumir quando adulto. Ambas as situações analisadas, tanto a entrada na narrativa 

oral, ao pronunciar locais onde se deitava na sala de aula, como o desenho do 

vaqueiro, profissão desejada por WES, sinalizam a necessidade de entrada não 

somente no discurso oral, mas também no escrito, por parte do aluno.  

Em 2014, embora o aluno tenha sido acompanhado por outra bolsista de 

graduação, seus registros foram instrumentos de pesquisa tanto para a professora 

quanto para a graduanda em fase inicial de trabalho. No diagnóstico do final do 

primeiro semestre de WES, foi descrito que ele realizava leitura de textos, embora 

não fluentemente, apresentando algumas dificuldades de interpretação textual. Esse 

aluno continuou participando do atendimento individual até o final do ano letivo, 

principalmente em função da resistência à operacionalização das atividades em sala 

de aula. Em relação ao uso das letras do alfabeto, suas fragilidades se 

apresentavam na confusão entre letras como S e Z e N e M. Demonstrava facilidade 

na formação de palavras dissílabas e na junção silábica. Conseguia ler livros 

pequenos como Troca-Troca e Crocodilo guloso sem muitos impedimentos, porém a 

interpretação ainda estava presa ao que lia, com pouca intertextualidade e 

criatividade. Em leitura de textos como Maria vai com as outras e o poema de 

Patativa do Assaré, teve bom desempenho. Ao final do ano letivo de 2014, já 

existem registros de maior desprendimento, por parte do aluno, no sentido de 

participação nas ações pedagógicas em sala de aula e, consequentemente, na 

realização de atividades em sala de aula. Temos ainda o registro abaixo descrito: 

 

O aluno retornou a escola e já participava do projeto anteriormente, 
em que teve avanços, pois agora já sabe ler e escrever. Procurei 
saber da bolsista anterior do que o aluno gostava para dar 
continuidade a um trabalho significativo. Então fiquei sabendo que 
ele adorava boi, cavalos e principalmente vaquejada. Dessa forma, 
fui desenvolvendo atividades e produções de texto contendo esses 
elementos, e realmente deu certo, uma vez que deixava o aluno 
fascinado. O aluno conhece as letras do alfabeto, sabe escrever e ler 
com dificuldades em palavras mais complexas como QUANDO, 
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GUARDAR, CARRO, entretanto só realiza as atividades com vontade 
quando estas lhe chamam a atenção (EXCERTO DO RELATÓRIO 
INDIVIDUAL DO BOLSISTA, 2014, grifo do autor). 
 

Ao final do ano letivo, o aluno foi aprovado e considerado entre o grupo de 

bolsistas como um dos casos impactantes, resultado de um trabalho coletivo, em 

que semanalmente sua progressão era acompanhada e avaliada. Diante de casos 

como esse, mesmo que o aluno continue necessitando de atendimento individual, é 

notória a diferença que a inclusão nas situações de sala de aula, de fato, faz na vida 

de crianças como WES. Há, aqui, registros que apontam para um trabalho 

consistente e contínuo de respeito às heterogeneidades em sala de aula, permeado 

por ações contínuas de inclusão social e educacional. WES, certamente, não mais 

integrará o grupo de alunos cujos problemas e interesses não são levados em 

consideração pela educação.  

Uma escuta atenta aos posicionamentos da criança provoca um encontro 

entre ela e o professor. Esse encontro tem possibilitado nos três anos de trabalho – 

2011 a 2013 – a afirmação de que cada criança entra na escrita de forma peculiar, 

algumas em um curto espaço de tempo, outras em um longo prazo. Estas precisam 

ser compreendidas em suas singularidades, nem sempre visíveis aos olhos 

docentes. Muitos casos de dificuldades de aprendizagem, para serem superados, 

necessitam de um trabalho coletivo entre pais, escola e aluno. 

Existem casos específicos de alunos que, nem sempre notados em suas 

dificuldades psíquicas, necessitam de acompanhamento profissional de 

fonoaudiólogos e/ou psicólogos, embora consideremos que esses casos são 

encaminhados a outros profissionais somente quando as demandas extrapolam as 

ações pedagógicas, pois apostamos na autonomia docente e que os problemas 

relacionados à aprendizagem sejam pedagogicamente discutidos.  

Nesse sentido, essa escuta tem também nos ajudado a lidar coletivamente 

com situações que surgem em sala de aula e demandam reflexões/ações coletivas, 

uma vez que um professor sozinho terá mais dificuldades para lidar com problemas 

do que quando socializa situações com seus pares, as quais, muitas vezes, são 

semelhantes às que ocorrem em outras turmas 

Escutar o que é apresentado pelas crianças, seja de forma oral, seja de 

maneira escrita, não é uma função despida de complexidade, principalmente 

quando, nos corredores escolares, professores, confiantes na sua experiência 
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profissional, consideram as crianças como seres aptos somente a aprender e não a 

ensinar. Tal fator se constitui um embate que traz à tona perfis profissionais 

excludentes. 

Vislumbramos a construção de um modelo singular de escuta pautado não 

somente no aluno em si, mas também nas relações que são estabelecidas com ele e 

para ele. No entanto, diferentemente da escuta psicanalítica, em que as situações 

vivenciadas pelos indivíduos possibilitam a interação com o analista, na escuta 

desenvolvida nesta pesquisa o texto literário caracteriza-se como o objeto que faz 

fluir as pontuações subjetivas de cada criança, as quais, muitas vezes, a impedem 

de ingressar na realidade escrita. 

Buscamos uma escuta do equívoco, conforme discutida por De Lemos 

(2002) no Capítulo 1, que seja analisada quando considerados os três 

posicionamentos: da criança em relação ao outro; da língua como polo dominante; e 

da divisão entre o que se fala e o que, de fato, deseja ser emitido por parte de quem 

fala. Para além de uma escuta que considere os avanços do aluno em termos de 

domínio linguístico, esta deve propiciar espaço de interação entre o adulto e a 

criança que fala. 

Inseridos nesse processo de escuta e registro contínuo de sua 

aprendizagem, os alunos insistem e acabam cobrando dos professores que sejam 

atendidos individualmente. São instigados pelo desejo de serem ouvidos e 

mobilizados pela necessidade de serem investigados em seus processos individuais, 

o que para os pesquisadores tem sido algo marcante, uma vez que as crianças se 

sentem contempladas e acompanhadas em suas dificuldades.  

Ressaltamos ainda que, considerado através de suas perspectivas ativa e 

passiva, o verbo escutar favorece ao professor analisar o que está para além da 

fala, o que permanece nas entrelinhas. Oportuniza à criança também ouvir sua 

própria voz, sentir-se motivo de interesse para o outro, no caso escolar, o professor, 

que a escuta. Nesse sentido, as escolas públicas podem construir espaços de 

escutas cotidianas que permitam reposicionamentos subjetivos que ajudem a 

criança a lidar com os conflitos gerados com a escrita. Se instalada a possibilidade 

de uma polifonia escolar que rompa com o silêncio, com os distanciamentos dos 

alunos com as atividades de oralidade, leitura e escrita, está a se apostar em um 

trabalho coletivo de luta por uma alfabetização infantil mais qualitativa nos anos 

iniciais.  
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3.3 A ORALIDADE QUE FAZ ESCRITA 

 
 

O manejo da heterogeneidade em sala de aula é algo necessário em 

qualquer turma de crianças que frequentam os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Se a heterogeneidade mostra-se marcante em todo grupo de pessoas, mesmo 

defensoras de ideologias semelhantes, sempre havendo posicionamentos 

divergentes que distinguirão cada sujeito em sua singularidade, imaginemos essas 

diferenças explícitas em indivíduos ainda não ingressantes em um mundo letrado e 

em processo inicial de formação estudantil, o que poderá implicar dificuldades 

destes de se situarem em relação ao lugar que ocupam e aos posicionamentos dos 

outros indivíduos com os quais convivem. 

Pelo próprio princípio da diversidade humana, em sua constituição 

biopsíquica e social, acreditamos que essa heterogeneidade em sala de aula não 

chegue a ser eliminada, mas a ser menos intensa à proporção que os alunos vão 

atendendo a critérios de aprendizagem exigidos a cada ano letivo. Não propomos, 

aqui, o combate à heterogeneidade, o qual fere o próprio princípio da diversidade 

humana, mas o trabalho cotidiano com esta, no sentido de construção de estratégias 

que possibilitem a inclusão das crianças na escrita, compreendendo os processos 

diferenciados de cada uma em sua formação. 

Enquanto profissionais da educação, não basta reafirmar a existência da 

heterogeneidade nas salas de aula, mas o papel docente voltado para o trabalho 

com essas heterogeneidades passa a ser significativo quando o professor constrói 

estratégias inclusivas que possibilitem a inserção das crianças na escrita, 

respeitando suas especificidades. 

No decorrer desses quatro anos de intenso trabalho pedagógico, 

identificamos que a oralidade tem sido um recurso muito significativo quando se trata 

da heterogeneidade. Os embalos propiciados pelas narrativas regionais, africanas, 

europeias, que acoplam perspectivas de encantamento e de acumulação à 

exploração da cultura oral fortemente marcada nestas, têm propiciado um encontro 

entre uma oralidade bem explorada e uma posterior entrada na escrita, por parte da 

criança, de forma menos forçada e mais prazerosa. Esse trabalho com a literatura 

oportuniza, também, reflexões sobre o fazer pedagógico, desde o que ensinar para 
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determinada turma, incidindo diretamente em redimensionamentos no currículo 

escolar, até o trabalho com a literatura local/regional e universal. 

 Repensar a alfabetização no contexto do Ensino Fundamental de nove anos 

tem possibilitado o surgimento de reflexões sobre o que, de fato, está próximo à 

realidade infantil, principalmente quando considerado o uso dos suportes eletrônicos 

que conduzem os indivíduos a realidades outras, que confundem conceitos como 

distante e próximo, apresentados pela geografia clássica. Toda esta pesquisa prima 

pelos encantamentos, as aventuras e as tantas possibilidades criativas mediadas 

pelo uso da literatura em sala de aula, em detrimento do uso de textos pragmáticos. 

Este estudo tem se contraposto às orientações previstas na maior parte dos 

livros didáticos que desconsideram os encantamentos presentes na literatura infantil, 

desde os contos regionais aos africanos. Os PCNs, principalmente o de Língua 

Portuguesa, têm orientado o uso de textos pragmáticos, quando, na parte destinada 

ao tratamento didático com os conteúdos de Língua Portuguesa no primeiro ciclo, 

enfatiza: “Desde o primeiro ciclo é preciso que os alunos leiam diferentes textos que 

circulam socialmente” (BRASIL, 1997, p. 69). 

O ensino contemporâneo é caracterizado pela racionalidade e pelo 

pragmatismo, além do acesso rápido à informação. Foge de tudo que conduz às 

possibilidades de erros do sujeito, o que justifica, em parte, a insistência, na 

alfabetização infantil, por um ensino voltado às formalidades dos elementos textuais, 

sem considerar seus aspectos estéticos e linguageiros. Uma sociedade que se 

desfez da mitologia, questionou as verdades do cristianismo e experienciou os 

achados cartesianos tenta na contemporaneidade se desfazer das fantasias e 

emoções que emanam do corpo do indivíduo, consequentemente, tornando-o mais 

distante do racional, em que as distinções entre o certo e o errado, colocados como 

posições extremas, podem ser comprometidas em função desse lado subjetivo do 

indivíduo. Dufour (2005), ao analisar as mudanças ocorridas na passagem da 

modernidade para a pós-modernidade, enfatiza que o liberalismo não consome 

somente os corpos dos indivíduos, mas também tenta reduzir seus pensamentos. 

Ressalta, ainda, o esgotamento das grandes narrativas de referência como o motivo 

da grande mudança contemporânea no que diz respeito à emancipação dos 

indivíduos de seus referenciais, através da dessimbolização, compreendida como 

“[...] um processo que visa desembaraçar a troca concreta do que a excede ao 

mesmo tempo que a institui: seu fundamento” (DUFOUR, 2005, p. 199-200). No 
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entanto, concomitantemente a esse esgotamento das instâncias, as quais se 

constituíram referências históricas do Grande Outro para as gerações, o sujeito 

falante, respondendo à dificuldade de se fundar sozinho, constrói outras formas 

coletivas de substituição da falta dessas narrativas. A psicanálise lacaniana trata 

dessa perda como o distanciamento das referências contidas nos quatro discursos. 

  No âmbito educacional, essa visão de mundo e sociedade pragmáticos é 

veiculada nos livros didáticos. Tal racionalização, conduzida com afinco pelas 

escolas, desvia a criança das aventuras, dos encantamentos trazidos pelo literário. 

Sem desconsiderar o lugar ocupado nos anos iniciais pelos textos que circulam 

socialmente, quando estes passam a substituir a literatura e seus encantamentos 

para as crianças, retira-se delas o acesso às aventuras e à ficção, próprias da 

infância, dando lugar ao uso de textos utilitaristas. Belintane (2013), ao criticar o uso 

dos gêneros do cotidiano nos anos iniciais em detrimento do texto literário, como 

consequência da influência neoliberal em educação, reforça: 

 

A busca do texto que realmente circula, o texto significativo do 
universo de letramento do aluno, a estruturação do gênero, a 
relevância do suporte e do portador de texto, a busca do ambiente de 
letramento do aluno – tudo isso, paradoxalmente, acabou resultando 
no afastamento da leitura crítica e do texto literário, em prol de um 
pragmatismo com contornos de neoliberalismo (BELINTANE, 2013, 
p. 83). 

 

Belintane (2003) estende sua crítica ao uso dos gêneros do cotidiano 

corporificados nos PCNs de Língua Portuguesa como pressuposto de atendimento à 

diversidade discente, ao apontar que estes “não enxergam as singularidades da 

infância, impondo sobre ela gêneros e textos de uma discursividade adultocêntrica 

(propaganda, logomarca, texto instrucional, reportagem, notícia etc.)” (BELINTANE, 

2013, p. 83-84). Aponta, ainda, a oralidade e o texto literário como uma junção 

necessária para a entrada da criança na realidade letrada, destoando de 

perspectivas teóricas como a construtivista, em que, mesmo antes de ter domínio da 

escrita, o aluno é com ela confrontado, de forma a ser categorizado pelas hipóteses 

docentes da escrita em fases ou níveis. Embora reconhecendo a importância teórica 

da corrente construtivista, acrescenta que a oralidade faz escrita e deve ser 

considerada nos diagnósticos infantis como facilitadora da inserção da escrita na 

escrita. 
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Ao defender a presença do texto literário nos processos de alfabetização 

infantil, Belintane (2013) assemelha-se ao pensamento de Ortega y Gasset (1993), 

que, quando discutem o que deve ser ensinado às crianças nos anos iniciais de sua 

escolaridade, posicionam-se defendendo que, antes de serem introduzidas em 

estudos acerca da vida social que versem sobre a atualidade, elas deveriam ter 

acesso ao entusiasmo e ao desejo provocado pelas artes e pelos mitos. Destacam, 

ainda, o ensino da mitologia grega como provocadora de reações entusiásticas que 

deveriam encontrar lugar nas salas de aulas dos anos iniciais de escolaridade 

infantil.  

Apesar de o texto de Ortega y Gasset datar do início da década de 1920, 

encontra espaço nos currículos escolares que têm defendido e empiricamente 

anunciado adesão a um ensino que contemple os textos que compõem “o universo 

de letramento infantil”, os quais inibem a literatura e a cultura oral da rotina 

pedagógica escolar. 

Para além das narrativas, a oralidade tem se descortinado como um 

caminho que conduz à escrita quando percebidos os encantamentos com as 

parlendas, os trava-línguas, os provérbios, as advinhas, dentre tantos outros 

recursos que envolvem jogos com palavras e favorecem a entrada da criança na 

escrita.  

Vale ressaltar as dificuldades que os professores têm encontrado no 

trabalho com a oralidade em sala de aula, compreendendo-a como a fala cotidiana, 

conforme constatamos no capítulo 1. As discrepâncias existentes são 

diagnosticáveis, separando a oralidade concebida pelos professores como sinônimo 

da fala cotidiana e a oralidade apresentada por autores como Belintane (2011), a 

qual diz respeito aos traquejos orais e às narrativas que embalam as crianças na 

alfabetização. 

Nos próprios registros docentes, seja em diários de classe, seja nos de 

campo, essa constatação é nítida, conforme recorte do relato do aluno NI, realizado 

em 2011: “Na oralidade só interage com os colegas quando necessita, faz algum 

comentário do que foi lido, contado e assistido” (RELATO RETIRADO DO DIÁRIO 

DE CLASSE, p. 42). Embora essa mesma docente, nos anos posteriores, tenha 

avançado em termos de compreensão da oralidade e pedagogicamente produzido 

projetos voltados para exploração e diagnósticos orais em turmas de 1º e 2º ano, a 

associação identificada entre o conceito de oralidade e fala cotidiana ainda é 
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perceptível. Mesmo diante de uma oralidade não bem compreendida, insistimos para 

que a sua associação com a fala cotidiana fosse redimensionada e registramos 

situações de encontros com a oralidade que motivaram as crianças a ingressarem 

na realidade escrita a partir do trabalho com contos regionais, acumulativos e de 

encantamento. 

O aluno MA, um desses casos, frequentou a escola campo de pesquisa 

durante quatro anos. Ingressou na pré-escola em 2011, prosseguindo seus estudos 

do 1º ao 3º ano na mesma escola no período de 2011 a 2013. Considerado ao final 

desse processo um aluno alfabetizado, embora tenha sido individualmente atendido 

durante todo esse período letivo, deu um salto qualitativo em sua aprendizagem. 

O aluno MA, que chegou a concluir o 3º ano com oito anos, era, acima de 

tudo, ao ingressar no 1º ano, uma criança tímida, considerada dispersa, que não 

participava das atividades em sala de aula, além de ter um histórico de ausência de 

acompanhamento familiar da sua aprendizagem. Porém, quando questionado se 

queria aprender a ler e a escrever, o aluno sempre respondia que sim. Desde 2012, 

quando fez o 1º ano, já participava de atendimentos individuais e coletivos, tendo em 

vista as enormes dificuldades na realização de atividades, principalmente as 

referentes à escrita.  

Em seu relatório inicial, no ano de 2012, nos itens oralidade, imagem e 

segmentação, o aluno nomeava imagens como GARFO, PANELA, GATO, COPO, 

embora não identificasse nenhuma palavra que iniciasse com a letra A. Quando 

instigado, citou BOLA, referindo-se a palavras iniciadas com a letra B. Na leitura de 

rébus, apresentava dificuldades na identificação da primeira sílaba de cada palavra, 

não reconhecendo palavras simples como BOLA e CASA. Não conseguia redizer 

nenhum texto completo, apresentando fragilidades na assimilação e reconhecimento 

das letras, não sendo capaz de recontar nenhuma história que foi trabalhada em 

sala de aula.  

Quanto ao conhecimento do alfabeto, seu repertório restringia-se às vogais, 

embora com dificuldades ainda na letra A. Não conseguia dizer palavras que 

começassem com as letras A, C ou D, pois não conhecia essas letras do alfabeto. 

Não reconhecia números, confundia as letras maiúsculas e minúsculas, não 

conseguia montar ou ler sílabas simples como “BO” e “LA”. Em relação à leitura, não 

sabia ler, apresentando muitas dificuldades. Ao tentar descrever os personagens de 

histórias como Chapeuzinho Vermelho, não reconhecia a história pelas cenas, nem 
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lembrava de outras histórias contadas em sala de aula. Na escrita, tinha domínio de 

instrumentos como lápis e borracha, mas escrevia apenas rabiscos, somente com a 

ajuda do bolsista ou do professor. Em termos de outras coordenadas subjetivas, o 

aluno não distinguia nem escrevia seu nome, reconhecia que seu sobrenome era 

herança dos pais, embora não soubesse o seu nome completo ou a data de 

nascimento. Não se situava em relação aos dias da semana ou à sua data de 

nascimento, no entanto tinha conhecimento do nome do sítio onde morava. 

No início do ano letivo de 2012, durante uma atividade diagnóstica 

desenvolvida com a turma, o aluno soube nomear imagens sem nenhuma 

dificuldade, apesar de ainda não conhecer o alfabeto nem conseguir realizar as 

atividades com rébus. Contudo, não se encontraram mais dados do referido aluno 

até julho de 2012. A partir de agosto, com a mudança de coordenação do projeto no 

polo, o formato de atendimento individual das crianças foi modificado, no sentido de 

que cada bolsista as acompanhava sem que houvesse rodízio entre elas, o que 

estava ocorrendo desde o início da pesquisa, em 2011, na escola onde este trabalho 

se desenvolveu. Desse momento em diante, as discussões foram se intensificando 

entre os membros da pesquisa na busca de estratégias pedagógicas que 

proporcionassem mudanças de posicionamento por parte do aluno.  

Em meio a essas mudanças, através de atendimentos individuais 

direcionados, foi diagnosticado que o aluno MA gostava de brincar com carros, o 

que propiciou, por parte dos bolsistas, o planejamento de atividades envolvendo 

letras da palavra CARRO. O aluno já reconhecia algumas letras do alfabeto. Na 

escrita, escrevia para cada sílaba uma letra, nem sempre com valor sonoro. Na 

leitura, em atividades diagnósticas com palavras como SOL, PANELA, CASA, 

acertava somente a palavra SOL, sem explicar o porquê de seu acerto. Em 

novembro de 2012, por ocasião de discussões sobre a aprendizagem das crianças, 

identificou-se um relato em que o aluno era retratado como 

 

Bastante quieto, é um silêncio ímpar, vive em um mundo fechado só 
dele, não fala. Não faz reconto, não participa de nenhum momento 
do que é desenvolvido em sala de aula, no início, meio e fim, fica nos 
olhando de uma maneira, com aqueles olhos grandes e negros 
querendo nos dizer alguma coisa e ainda não descobri como 
descobri-lo (EXCERTO DE INFORMAÇÃO ORAL EMITIDA EM 
NOVEMBRO, 2012)47. 

                                                           
47 Relato individual de um dos bolsistas que acompanhavam a criança. 
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Mesmo com essas preocupações coletivas, o aluno concluiu o ano letivo de 

2012 sem muito êxito em sua aprendizagem.  

Em março de 2013, o aluno ainda se recusava a fazer atividades, não 

querendo abrir o caderno, com características de timidez, realizando apenas tarefas 

com o alfabeto móvel e brincando com carrinhos, embora a equipe não tenha obtido 

êxito com o planejamento voltado para o trabalho com carros. Na oralidade, 

aparentava compreender etapas da narrativa, mas não se posicionava em relação a 

elas, apresentando lacunas ao recontá-las. Nas atividades com rébus, apenas 

nomeava a imagem. Na leitura, não foram encontrados dados sobre o aluno, pois se 

recusou a realizar as atividades. Na escrita, transcrevia da lousa o que a professora 

escrevia, com dificuldades de identificação do que transcrevia, até mesmo no que 

diz respeito às letras do alfabeto, não estabelecendo relações entre fala e escrita.  

Em 9 de julho, discutimos coletivamente a necessidade de elaboração de 

atividades intensivas e contínuas para MA que envolvessem sons e imagens que 

provocassem situações de retroação. Essa discussão provocou na semana posterior 

a elaboração de um projeto a ser desenvolvido na turma, com a retomada de contos 

de Câmara Cascudo (acumulação; encantamento) e a construção de um livro com 

produção de histórias por parte das próprias crianças, de forma a incluir os alunos 

que estavam participando de atendimentos individuais e necessitavam avançar em 

suas aprendizagens. Esse projeto, intitulado CONTE-ME UM CONTO QUE EU 

RECONTO, foi elaborado também vislumbrando a possibilidade de envolvimento de 

sons e imagens que provocassem situações de retroação, uma vez que o aluno já 

estava reconhecendo encontros vocálicos, mas encontrava dificuldades diante de 

situações que englobassem leitura textual. Esse projeto incluía estratégias 

metodológicas de envolvimento do aluno em rodas de conversa acerca dos contos já 

trabalhados, discussões coletivas em pequenos grupos com as crianças e 

organização de cenários na sala para a contação das narrativas. 

Em 6 de agosto, durante um encontro semanal, foi socializado que MA 

estava avançando. O aluno aparentemente apático, avesso à realização de 

atividades em sala de aula, estava se interessando pelas narrativas como o conto 

Bruxa, bruxa, de Arden Druce (1995), e por atividades feitas com o uso do tablet. 

Esse conto possibilitou, em 13 de agosto de 2013, a elaboração de um diagnóstico 

mais preciso a respeito da situação de MA. O aluno estava começando a entrar na 

narrativa, a ser enlaçado por ela. Na dramatização da história Bruxa, bruxa, que iria 
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acontecer na mesma semana, ele representaria o gato, o que o levou à 

memorização da frase: “OBRIGADO, IREI SIM, SE VOCÊ CONVIDAR O GATO”. 

Participar de uma encenação em sala de aula com frases memorizadas 

sobre a fala dos personagens representava para MA um grande avanço, pois, até 

então, observava as demais crianças realizando atividades dessa natureza sem 

colocar-se como participante, somente como ouvinte. O trabalho com as narrativas e 

com aplicativos nos tablets, com jogos de palavras, em uma dinâmica corporal com 

os dedos e o encantamento com o equipamento, propiciou uma mudança 

significativa de posicionamento por parte do aluno. O mesmo passou a participar das 

atividades em sala de aula, interessando-se pelas narrativas e melhorando seu 

desempenho escrito, posto que começou a escrever mais, a identificar palavras 

envolvendo rébus, iniciando a leitura de palavras simples, e, na escrita, já formava 

sílabas, também simples. Abaixo, na Figura 14, há a demonstração de uma 

atividade escrita do referido aluno a partir da narrativa Bruxa, bruxa: 

 

 

Figura 14 – Atividade 1 realizada pelo aluno MA 
Fonte: Banco de dados do Projeto Desafios. 

 

Essa atividade se referia à narrativa Bruxa, bruxa, também caracterizada 

como conto acumulativo, que continha as seguintes palavras em ordem crescente: 

BRUXA; GATO; ESPANTALHO; CORUJA; ÁRVORE; DUENDE; DRAGÃO; PIRATA; 

TUBARÃO; COBRA; UNICÓRNIO; FANTASMA; BABUÍNO; LOBO; e 

GATO 

LEÃO 

BRUXA 
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CHAPEUZINHO VERMELHO. A atividade consistia na nomeação, por parte da 

criança, dos personagens contidos na narrativa.  

O aluno apresentou dificuldades no reconto da narrativa, não 

compreendendo suas etapas ou ideias centrais. Quando solicitado a ler as palavras 

por ele escritas, somente identificou LEÃO, GATO e BRUXA, conforme a atividade 

acima apontada. Consideramos ainda que o LEÃO não se constituía um dos 

personagens da história contada. Nessa lista, percebemos a recorrência de vogais 

como A e O e a escrita de letras e palavras nem sempre com a equivalência do valor 

sonoro. A escrita dessa lista como extensão da atividade oral realizada com o conto 

Bruxa, bruxa representava um grande avanço para uma criança que se recusava a 

fazer suas atividades, sem se envolver com estas, fossem orais ou escritas. 

Após a continuidade de um trabalho sistemático com o referido aluno, em 

outubro de 2013, ao construir palavras, sem ajuda, com letras soltas a partir de um 

jogo com letras, ele escreveu: 

              
 

 

Figura 15 – Atividade 2 realizada pelo aluno MA 
Fonte: Banco de dados do Projeto Desafios. 

 

Percebemos, nessa lista, que o aluno avançava na equivalência entre o som 

e a escrita das palavras. Seu maior impasse até o final de 2013 foi desenvolver a 

leitura, uma vez que conseguia ler palavras memorizadas, tais como BOLA, TATU, 
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SAPO e CASA. No entanto, ainda apresentava dificuldades na leitura das demais, 

com impasses na retroação das sílabas complexas. 

Na insistência com atividades individuais e coletivas que inserissem o aluno 

MA na escrita, em 2014, ele iniciou o ano letivo apresentando dificuldades na 

relação entre grafemas e fonemas, no uso do alfabeto e em sílabas complexas. No 

entanto, a literatura, os contos de origem, regionais e universais, continuaram 

fazendo parte da dinâmica de trabalho semanal com o referido aluno. Os 

diagnósticos de recontos, o manejo com imagens e com textos adaptados se 

fortaleceram na prática dos bolsistas que o acompanharam.  

Ao final do ano letivo, registramos avanços qualitativos na aprendizagem 

desse aluno. Abaixo, apresentamos a atividade realizada em outubro de 2014, com 

ajuda, durante atendimento individual sobre uma das versões da história 

Chapeuzinho Vermelho. Identificamos nessa atividade a emergência de um aluno 

que já estabelece relações entre grafemas e fonemas. Embora ainda apresente 

dificuldades na escrita de sílabas complexas que envolvam mais de duas letras, 

quando questionado, consegue situar as letras aparentemente esquecidas. 

            

 

Figura 16 – Atividade 3 realizada pelo aluno MA 
Fonte: Banco de dados do Projeto Desafios. 
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Houve, portanto, uma mudança de posicionamento do aluno, proporcionada, 

principalmente, pelos encantos e aventuras da literatura regional e infantil. O aluno 

ainda carrega em si características de timidez, mas já consegue expressar suas 

ideias diante das narrativas trabalhadas, ordenando-as entre cenários, personagens 

e fatos. 

 

 

3.4 O REGISTRO QUE GERA REGISTRO: NOVAS FORMAS DIAGNÓSTICAS 

 

 
 

Um dos fatores marcantes nesta pesquisa, que enlaçam o manejo 

pedagógico, a formação docente e as reorganizações político-administrativas 

escolares, são os registros da aprendizagem do aluno, consequência tanto de 

atividades diagnósticas quanto do resgate das memórias escritas que possibilitam o 

estabelecimento de pontes entre a Educação Infantil e o 1º ano e entre os anos 

posteriores do Ensino Fundamental. Tais registros constituem-se, ainda, 

instrumentos de pesquisa imprescindíveis a uma educação que prima por ajustes 

pedagógicos quanto às heterogeneidades discentes. 

Tratamos, neste subtópico, da análise de registros tanto da proposta que 

norteia a Educação Infantil, à qual as crianças acompanhadas nesta pesquisa 

tiveram acesso antes de ingressar no 1º ano48, quanto de reflexões sobre atividades 

diagnósticas realizadas em turmas de 3º e 4º anos. Os dados apresentados auxiliam 

ainda na compreensão do que se denomina dobradiça49. Consideramos, para tanto, 

a necessidade de resgate de memórias por parte dos professores para que a vida 

estudantil do aluno seja compreendida desde seus recuos até os mais inusitados e 

inesperados avanços, quase sempre despercebidos aos olhos pedagógicos.  

Acreditamos que os registros docentes, desde os diários de campo e diários 

de classe até as tabelas e gráficos que informam dados acerca da aprendizagem 

discente, possibilitam uma visão social e subjetiva a respeito da história de vida das 

crianças, auxiliando os professores e a escola na compreensão dos achados e 

                                                           
48 Das 34 (trinta e quatro) matrículas no 1º ano, em 2011, 28 (vinte e oito) eram de alunos que 
cursaram a Educação Infantil, em 2010, na referida escola. 
49 Metáfora explorada por Belintane ao tratar da continuidade existente entre a Educação Infantil e o 
primeiro ano e entre os anos posteriores de escolaridade da criança no contexto do Ensino 
Fundamental de nove anos. 
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perdidos no percurso educacional dos indivíduos que a ela confiam a tarefa de 

educar.   

Compreendemos, ainda, que as diferentes perspectivas avaliativas 

instauradas na escola, consequência dos contextos sociopolíticos predominantes em 

cada época, imprimem suas marcas sob modos do que registrar. Historicamente, a 

prevalência do resultado nos processos avaliativos escolares, desconsiderando a 

noção de percurso, negligenciava a necessidade de registros outros que 

informassem sobre avanços ou recuos dos alunos em sua trajetória estudantil. 

Instaurar na escola a visão de avaliação continuada e compreender a aprendizagem 

como construção de conhecimento vinculada à ideia de associação à aprendizagem 

anterior, consequência da corrente construtivista, possibilitam um olhar mais 

cauteloso sobre os pequenos, principalmente quando esse olhar agrega-se ao 

avanço de outras áreas do conhecimento além da pedagogia, como a linguística, a 

psicologia e a psicanálise, como formas diversas de compreensão da linguagem, do 

sujeito e da subjetividade de quem os orienta.  

Essa avaliação continuada associada à construção de conhecimento 

também foi veiculada pelos PCNs, conforme atestado no parâmetro introdutório – 1ª 

a 4ª série –, que tem como um dos seus fundamentos: Aprender e ensinar, construir 

e interagir, apontando: “A atividade construtiva física ou mental permite interpretar a 

realidade e construir significados, ao mesmo tempo que permite construir novas 

possibilidades de ação e conhecimento” (BRASIL, 1997, p. 37).  

Atrelada a essa discussão, é preciso que façamos alusão às mudanças 

históricas nas concepções de infância, um conceito que oscilou no próprio interior do 

cristianismo entre um ser imperfeito, um símbolo das forças maléficas, uma 

consequência do peso do pecado original, postulada por Santo Agostinho, e uma 

visão de indivíduo enaltecido pelo próprio Cristo como exemplo de pureza e 

inocência. De homens em miniatura às preocupações com o desenrolar de uma 

etapa da vida, sob a qual se edifica a personalidade da criança, a infância tem sido 

marcada por visões históricas divergentes, conforme Ariès (1981). Entre os elevados 

índices de mortalidade infantil, já controlada em nível nacional, e as preocupações 

com as crianças como seres que possuem singularidades e necessitam ser 

respeitadas e compreendidas, demarcam-se períodos históricos diferentes, em que 

a infância passou a ser vista sob concepções também divergentes. Visualizamos 

avanços desde a marginalização até a exploração e publicidade da infância, tema do 



165 

 

 
 

ENEM 2014, como parte de uma era em que as crianças passam a ser agentes que 

interferem diretamente nas leis do mercado, havendo uma dedicação de horas de 

trabalho para atingi-las como consumidoras em potencial 

Diante do exposto, defendemos que a constituição subjetiva da criança e, 

com esta, o enlace que se faz com a aprendizagem nos anos iniciais devem ser 

registrados pelos professores. Esse registro tanto facilita um processo de avaliação 

por parte de quem elabora estratégias diferenciadas de trabalho quanto ajuda a 

própria escola a refletir sobre seu papel social frente às demandas de uma educação 

que não mais pode pautar-se nas estratégias avaliativas excludentes, em que o 

processo de aprendizagem fica nas entrelinhas. Concordamos com Esteban (2008), 

quando enfatiza:  

 

Para avaliar, é preciso produzir instrumentos e procedimentos que 
nos ajudem a dar voz e visibilidade ao que é silenciado e apagado. 
Com muito cuidado, porque o objetivo principal não é melhor 
controlar e classificar, mas sim melhor compreender e interagir 
(ESTEBAN, 2008, p. 32). 
 

A compreensão dos diferentes processos de entrada da criança na escrita 

passa pela ideia de dar voz e visibilidade ao nem sempre visível, o que nas 

entrelinhas constitui o processo subjetivo de cada criança. 

Quando iniciado o Projeto Desafios, em 2011, do qual esta pesquisa é 

recorte, foram solicitadas as atividades da Educação Infantil das crianças que 

estavam ingressando no 1º ano, em 2011, para que fossem analisadas as suas 

condições de letramento e a articulação curricular associada à continuidade do 

programa de ensino trabalhado na Educação Infantil, sem conceber o 1º ano como 

marco inicial da aprendizagem infantil. Na referida turma, constavam 34 (trinta e 

quatro) crianças matriculadas, das quais há o registro de atividades da Educação 

Infantil, segundo os arquivos existentes, de apenas 3 (três), o que representa 8,82%, 

menos de 10% dos alunos regularmente matriculados, principalmente quando se 

considera que 28 (vinte e oito) alunos cursaram a Educação Infantil, em 2010, nessa 

escola. 

A partir dessa primeira solicitação, diagnosticamos a ausência de uma rotina 

de retomada de atividades do ano anterior ao qual a criança se encontra, o que se 

consolida como dificuldade de estabelecerem-se conexões entre níveis diferentes de 

ensino. A maioria das famílias às quais as crianças pertenciam informava não mais 
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dispor das atividades dos alunos no ano letivo anterior. A escola, por sua vez, 

dispunha apenas dos relatos dos diários de classe. Constatamos a ausência de 

registros escritos sobre a aprendizagem dos alunos, restando aos docentes que 

lecionarão nas turmas em que os alunos se matricularam os relatos individuais do 

diário de classe, embora a maioria dos diagnósticos fique por conta dos relatos 

informais ocorridos entre docentes. 

Nas poucas atividades resgatadas, apesar de a escola, em seu PPP, 

regimento e propostas – Educação Infantil, 1º ao 4º e 5º ano –, registrar adesão a 

um ensino e aprendizagem pautados em bases teórico-metodológicas de cunho 

construtivista, constatamos a insistência em atividades que relembram as cartilhas 

denunciadas por essa corrente, conforme abaixo apresentado na Figura 17: 

 

            

 

Figura 17 – Atividade realizada na Educação Infantil 
Fonte: Escola Municipal Nila Rêgo, 2010.  

 

Seguindo os mesmos moldes da atividade apresentada no Capítulo 2, 

realizada pelo mesmo aluno, esta parece destoar dos pressupostos teórico-

metodológicos que norteiam o trabalho pedagógico da escola. Divergindo também 

dessa mesma abordagem, há no caderno de registro de uma bolsista durante o ano 

de 2011 o anexo de uma atividade realizada pelos alunos na primeira semana de 

aula, em que a pintura e a coordenação são apresentadas. Essa atividade consistia 

no seguimento aos pontilhados da palavra COELHO e a sequência de 15 letras O 
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pontilhadas a serem cobertas. Para além da recusa ou afirmação da necessidade de 

estratégias dessa natureza, essas atividades se caracterizam como dissonantes 

quanto ao que é proposto como fundamento teórico-metodológico da escola. Isso 

implica tanto quebras no ensino da Educação Infantil para o Fundamental quanto a 

clareza, por parte dos profissionais da educação, de que bases teóricas seguir. 

No decorrer dos anos letivos – 2011 a 2014 –, vez por outra, atestamos a 

utilização de estratégias metodológicas que valorizam partículas menores da fala. O 

uso de tais atividades mostra-se um instrumento que gera questionamentos, como, 

por exemplo, se, efetivamente, os professores acreditam que ações pedagógicas 

ligadas ao método fônico devem ser utilizadas em sala de aula ou até que ponto 

analisam criticamente estratégias didáticas que fazem parte de determinadas 

correntes pedagógicas. De fato, essas questões encontram seu lugar no conjunto 

das indecisões que circundam o currículo do Ensino Fundamental de nove anos.  

Convém ressaltar que a proposta pedagógica que norteia o trabalho da 

escola foi elaborada pela Subcoordenadoria da Educação Infantil, da Secretaria 

Municipal de Educação, segundo a orientação dos Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI), ou seja, seguiu os mesmos 

pressupostos teóricos da proposta do 1º ao 4º ano. Nessa proposta, no eixo 

Linguagem oral e escrita, é elencada uma lista de conteúdos envolvendo oralidade, 

como sinônimo da fala cotidiana, conforme também diagnosticado nas demais 

referências que norteiam o trabalho pedagógico do 1º ao 4º ano, já apresentado no 

Capítulo 2. Nesse mesmo eixo, a leitura e a escrita são focadas, indistintamente, 

apesar de esta última ser destacada como bloco de conteúdos no qual se 

confundem os propósitos da linguagem oral e da leitura. A parte denominada 

Metodologia possui apenas um eixo, intitulado Leitura, embora em seus 

desdobramentos tanto a oralidade como a escrita sejam enfocadas.  

Ao tratar da oralidade, enfatiza-se o reconto oral, ainda que os textos 

originários desta, como as parlendas, advinhas, trava-língua, dentre outros, não 

sejam explorados. Durante todo o texto, especificamente no tópico Avaliação na 

Educação Infantil, existe uma aposta em uma avaliação em que as observações e 

os registros possibilitem uma visão da criança, de forma integral. A partir de relatos e 

da observação do professor como possibilitador de análises sobre a Educação 

Infantil, descrevemos, em seguida, como esta deveria acontecer, segundo a 

proposta da escola:  
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Um bom processo de aprendizagem inclui uma avaliação inicial, 
principalmente no início e no final do ano, isto torna a avaliação um 
instrumento indispensável e um compromisso com o 
desenvolvimento da aprendizagem das crianças (PROPOSTA 
PEDAGÓGICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, 2009, p. 34). 
 

Embora nessa proposta esteja explícito o termo Acompanhamento cotidiano, 

é no início e no final do ano letivo que as escolas costumam avaliar seus alunos 

quanto à escrita. Seguindo essa lógica, a noção de processo é perdida, centrando-

se no resultado mais do que no percurso. O que se espera de um ensino orientado 

por uma proposta como essa é que os registros cotidianos sejam mínimos, 

resumam-se aos diários de classe e, dependendo da organização do professor e de 

sua prática de registro, estendam-se aos seus cadernos pessoais. Não existe uma 

política escolar preocupada com o armazenamento de memórias que permita, 

inclusive, utilizá-las como fonte de pesquisa. Abre-se aí um espaço para que os 

programas e projetos dos quais a escola participa, apresentados no Capítulo 2, 

explorem dados externos ao ensino e à aprendizagem dos indivíduos que nessa 

relação estão imbricados. A ausência de um trabalho mais sistemático nas escolas 

pode contribuir para um soterramento das experiências nelas vivenciadas por parte 

de teorias externas aos indivíduos que nesse espaço socioeducativo estabelecem 

relações. 

Na proposta de trabalho apresentada nesta pesquisa, a aplicação de 

atividades diagnósticas, conforme Anexo E, efetiva-se quando necessárias, 

orientando os planejamentos semanais, em que os indivíduos imbricados na relação 

pedagógica fornecem dados cotidianos. Nesse processo, alguns dados foram 

tabulados, mediante tabelas/gráficos comuns aos polos, no início, meio e final do 

ano letivo, o que tanto facilitou a avaliação dos níveis de letramento das crianças 

quanto auxiliou os professores e demais bolsistas a planejarem atividades que 

atendessem às singularidades das crianças. A elaboração, aplicação e análise 

dessas atividades geravam discussões profícuas acerca do seu nível de 

complexidade, considerando que o que se caracteriza como desafio para uma 

determinada criança nem sempre o é para outras. Conceitos como perto, longe, 

próximo e distante eram constantemente debatidos, no sentido de que o cotidiano da 

criança no contexto da contemporaneidade, marcado pela rapidez em que as 

informações são socializadas, exige reflexões que consideram o concreto e o 

palpável nem sempre como algo próximo à criança que faça parte de sua vivência. 
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Outras discussões na pesquisa diziam respeito a que critérios atender e o 

que avaliar na aprendizagem de uma criança iniciante no 1º, 2º ou 3º ano do Ensino 

Fundamental. Tais debates assentavam-se teoricamente nas discussões de 

Belintane (2010, 2011, 2013), apoiado na psicanálise lacaniana e em seus estudos 

pedagógicos, que atestavam a emergência de uma subjetividade infantil que 

necessitava ser avaliada, incluindo as coordenadas subjetivas no início do 1º ano 

que envolvessem a escrita do nome próprio e sua origem e ligação com a relação de 

parentesco com os pais, a história de vida da criança e sua localização no tempo e 

no espaço geográfico e sociocultural onde habita. Além dessas coordenadas, a 

oralidade era analisada sob o ponto de vista de nomeação, acrofonia, leitura de 

rébus, revestrés, ditados e recontos, noções básicas sobre o conhecimento do 

alfabeto, o valor fônico das letras. Na leitura, incluíam-se associação e 

intertextualidade, leitura silenciosa e de textos curtos. Na escrita, havia a distinção 

entre letras e outros símbolos gráficos e a relação sonora com as letras. No Anexo 

F, há o relatório de diagnóstico individual realizado no início do ano letivo de 2012, 

no 1º ano, em que se atestam tais critérios. 

A oralidade, a leitura e a escrita em seus diagnósticos exigiam a elaboração 

de critérios. Os destinados à análise da oralidade, abaixo apresentados no Quadro 

4, foram originados tanto das discussões entre os polos da UERN, USP e UFPA 

quanto das reflexões entre os membros do Projeto Desafios no polo da UERN.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO DE 
RECONTO 

Existe compreensão das etapas presentes na narrativa, incluindo 
noções de início, meio e fim. 

Traz à tona detalhes importantes da história ou apenas 
cenas/palavras marcantes. 

No eixo metonímico: há troca de palavras por expressão (ferreiro por 
homem que trabalha com ferro). 

Faz uso de recursos presentes na história para se lembrar da 
narrativa (recorre a músicas, frases fortes/marcantes). 

Como a narrativa é contada (prende-se ao uso de termos 
tradicionais... Era uma vez, ou desprende-se destes). 

Os personagens existentes no reconto são os mesmos que 
aparecem na narrativa; alguns personagens são implementados e/ou 
esquecidos. 

Intertextualidade (o aluno já possui narrativas em sua memória). 

Existe criatividade no reconto ou o aluno se prende ao texto 
ouvido/contado. 

Estabelece confusão e/ou semelhança sonora entre palavras. 

Quadro 4 – Critérios – Diagnósticos de reconto 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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A leitura e a escrita também eram analisadas considerando critérios 

previamente estabelecidos que norteavam desde a elaboração das atividades 

diagnósticas à análise dos posicionamentos das crianças. Abaixo, no Quadro 5, 

critérios elaborados coletivamente pelos membros da pesquisa:    

 

 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO DE 
LEITURA 

Lê com fluência, demonstrando compreensão  

Faz leitura silenciosa/significativa 

Faz inferências explícitas e implícitas no texto 

Utiliza estratégias de antecipação (se é capaz de formular o desfecho 
das narrativas) 

Constrói uma compreensão global do texto lido 

Avalia afetivamente o texto, fazendo extrapolações 

Busca pistas textuais, intertextuais e contextuais para ler nas 
entrelinhas, ampliando a compreensão dos textos 

Levanta e confirma algumas hipóteses relativas ao conteúdo do texto 
que está sendo lido 

Faz leitura convencional do alfabeto 

 
 
 

 
   DIAGNÓSTICO DE 

ESCRITA 

Escreve textos curtos/pequenos (compreende-se curto como 
delimitado em 300 palavras) 

Escreve palavras e frases curtas/longas  

Produz textos a partir da consciência fonológica (auxílio do 
professor/entonação)  

Compreende a função de segmentação dos espaços em branco e da 
pontuação de final de frases 

Reconhece unidades fonológicas como sílabas, rimas, terminações 
de palavras, dentre outras 

Domina as relações entre grafemas e fonemas 

Conhece e utiliza diferentes tipos de letra (de fôrma e cursiva) 

Faz uso das convenções ortográficas  

Quadro 5 – Critérios para leitura e escrita 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

As atividades diagnósticas eram elaboradas para níveis diferentes, na 

mesma turma. Sua aplicação resultava em análise desde o tempo utilizado pela 

criança para realizá-las até o modo como retomava os textos ou fazia uso de 

recursos para respondê-las. Abaixo, há o relato individual de registro de uma 

atividade diagnóstica da aluna FRAN, desenvolvido no início do ano letivo, em que 

se enfocam o contexto em que esta foi realizada e o relato descritivo de cada aluno. 

Inicialmente, os bolsistas trataram de contextualizar a aplicação do diagnóstico: 

 

Os diagnósticos de oralidade/escrita/leitura foram realizados na 
primeira semana de fevereiro, estendendo-se até o referido mês de 
Março. Contamos com um número de 15 alunos do 3º ano, onde, 
destes, 10 deles já faziam parte da turma anterior (2º Ano 
vespertino). Dos 5 alunos que ingressam nesse ano de 2014, dois 
deles já participaram do Projeto Desafios, sendo que um cursou o 1º 



171 

 

 
 

e o 2º Ano (2012/2013) na referida Escola no turno Matutino, e o 
outro, cursou o 1º (2012), também no turno matutino, porém o 2º Ano 
(2013) cursou em outra Instituição Escolar, regressando agora em 
2014 para o 3º Ano. Os outros três vieram de outra Instituição 
Escolar (EXCERTO ENVIADO POR E-MAIL PELOS BOLSISTAS DO 
3º ANO, 2014). 
 

Essa contextualização era seguida de relatos acerca da aprendizagem de 

cada criança, considerando seu desempenho na oralidade, leitura e escrita. As 

atividades diagnósticas geravam relatos descritivos, os quais eram literais ou 

analíticos, além da elaboração de tabelas e gráficos que informavam sobre a 

aprendizagem das crianças, tanto no decorrer do ano letivo como em momentos 

específicos, com dados tabulados e discutidos entre os polos, de forma mais 

sucinta, sintetizando o desempenho dos alunos no início, meio e final do ano letivo, 

conforme Anexo G, que informa a respeito do rendimento dos alunos de 2012 a 

2014. 

Nesse sentido, esses diagnósticos preventivos e interventivos desdobraram-

se em projeções curriculares no campo didático para que as heterogeneidades 

fossem consideradas, estabelecendo pontes entre a Educação Infantil e o 1º ano e 

entre os anos posteriores do Ensino Fundamental. A partir desses diagnósticos, 

vislumbrávamos apoiar estrategicamente as crianças na complementação da sua 

singularidade ao longo do ano letivo e entre anos letivos diferentes. 

As atividades didáticas produzidas ao longo desta pesquisa são 

empreendimentos pedagógicos que tentam atender às dificuldades pelas quais as 

crianças passam no seu processo de aquisição da escrita, que requer um currículo 

que considere os traquejos orais como imprescindíveis à emersão de uma 

subjetividade intervalar entre textos, defendida por Belintane (2013). Implica não 

reduzir a alfabetização infantil a métodos exclusivos, mas, quando necessário, 

utilizar partículas menores da fala ou nelas se ancorar. Não se pode mais defender 

que somente a permanência de uma criança na escola signifique sua inclusão na 

dinâmica de ensino. Os processos necessitam ser investigados, formatados e 

reinventados, sem que o aluno se prejudique por uma educação alheia a seus 

anseios.  

Ao final do 3º e 4º ano de acompanhamento dos alunos em seus processos 

de alfabetização, elaboramos, aplicamos e analisamos atividades diagnósticas de 

Língua Portuguesa, bem como testes de inferência, leitura, escrita, interpretação e 
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produção textual. Além do intuito de averiguação do impacto das avaliações 

externas, como a Provinha Brasil e a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), 

que poderia ser temática para outra tese, pela complexidade das questões a serem 

colocadas, a elaboração de atividades diagnósticas nas turmas envolvidas nesta 

pesquisa culminou na realização de testes de leitura, desenvolvidos pela equipe do 

Projeto Desafios, a partir de textos que serão referenciados. As turmas 

correspondem aos alunos que ingressaram no 1º ano, em 2012, e, em 2014, 

concluíram o 3º e aos ingressantes no 1º ano em 2011, concluintes do 4º ano em 

2014. Nas turmas do 3º ano A e B, foram aplicados os diagnósticos de inferência 1 – 

Chaves e Dona Florinda – e 2 – A alma penada –, conforme Anexos C e D: no 3º 

ano A, com 26 (vinte e seis) alunos, e no 3º B, com 15 (quinze), totalizando 41 

(quarenta e uma) crianças, no período de 24 de abril a 21 de maio. Objetivavam a 

captação, por parte dos alunos, da piada sob forma de texto escrito. Os alunos 

foram retirados da sala individualmente ou em pequenos grupos para melhor registro 

dos dados. A atividade consistia na entrega da atividade e leitura por parte do aluno, 

sem interferência docente. 

Dos 41 (quarenta e um) alunos participantes dos testes de inferência, 18 

(dezoito) interpretaram corretamente o texto, cerca de 43% da turma, ou seja, 

menos de 50%. A maior dificuldade apresentada pelos alunos centra-se na 

compreensão apenas do escrito, ou seja, o que está exposto no texto. Isso implica 

dizer que o que está implícito não é percebido. A maioria dos alunos consegue 

captar apenas o sentido da piada depois de questionados, o que denuncia 

dificuldades de interpretação. 

Cerca de 4 (quatro) alunos já conheciam o episódio, o que facilitou 

comentários sobre ele. Dentre os 23 (vinte e três) que não se sobressaíram, em 

relação ao texto 1, destacamos compreensões que atestavam que Chaves estava 

falando a verdade. Outros informavam que o motivo pelo qual Dona Florinda tinha 

ficado chateada com Chaves dizia respeito apenas ao fato de ele ter dito que o salão 

estava fechado. Alguns diziam que Dona Florinda sentiu raiva de Chaves porque ele 

perguntava demais ou estava brincando com ela. Mais de 50% da turma relatava o 

desdobramento do texto, no entanto, não chegava a compreendê-lo como uma 

piada. O intrigante é que em meio aos alunos que não conseguiram chegar à 

compreensão da piada, 5 (cinco) se destacavam na interpretação de outros textos, o 

que possibilitou discussões, na semana posterior à aplicação dos testes, entre os 
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bolsistas, acerca do nível de complexidade textual e do trabalho com narrativas já 

conhecidas pelos alunos, os quais foram considerados como facilitadores da 

elaboração de falsos diagnósticos, em que se supõe que os alunos chegaram a um 

nível avançado de interpretação, contudo os textos já faziam parte do repertório de 

episódios dominados por eles. Em relação ao segundo texto, identificamos certo 

repúdio ao tratar-se de uma alma penada que estava a satisfazer necessidades 

biológicas. As crianças ficavam meio envergonhadas ao falarem do episódio. 

Realizamos atividades avaliativas de Língua Portuguesa a partir dos textos 

“Tudo acontece para o melhor” – extraído de Histórias da Índia Antiga, recontadas 

por Manoj Das (1994), no mês de maio – e “Maria Angula”, La Torre (1988), conto de 

assombração, conforme Anexos H e I. Abaixo, verificamos dados da atividade 

diagnóstica com o texto “Maria Angula”, desenvolvida em setembro, posto que se 

tratava de final do ano letivo, com apontamentos das dificuldades e facilidades 

encontradas pelos alunos quanto à interpretação e à produção textual. A atividade 

consistia em duas atividades de interpretação textual, uma para leitores e outra para 

leitores em formação, e em duas atividades de produção textual, distribuídas entre 

as duas categorias citadas, aplicadas coletivamente em sala de aula.  

Nas turmas do 3º ano A e B, participaram da avaliação 40 (quarenta) alunos. 

No teste de interpretação textual, no grupo dos leitores, composto por 28 (vinte e 

oito) alunos, estes apresentaram facilidade ao responder as questões 2 – descrição 

de quem era um personagem – e 4 – sequência de nomes. Os alunos tiveram 

dificuldades na questão 10, que tratava da ação de um personagem através da 

seguinte descrição: o que o defunto fez quando entrou no quarto? Do grupo dos 

leitores em formação, composto por 12 (doze) alunos, ambas as turmas 

apresentaram dificuldade na questão 9: o que o defunto fez com Maria Angula? 

Somente 2 (dois) alunos a responderam. Tiveram mais facilidade nas questões 5 e 

8, centradas na compreensão da relação entre personagem e vozes do texto. No 

Quadro 6, abaixo, temos a análise da produção textual do 3º ano: 
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       LEITORES – 28 ALUNOS 
 

Objetivos Quantidade de alunos 

Escreve o título da história 18 

Respeita a sequência da história 12 

Organiza as ideias nas frases de maneira clara e coerente 13 

Escreve o texto com coerência e coesão 10 

Faz parágrafo de dois dedos antes de iniciar a frase 04 

Tem a preocupação de dividir o texto em parágrafos 09 

Coloca letra maiúscula no início das frases 05 

Coloca ponto final no final das frases 04 

Coloca outras pontuações (travessão, interrogação, exclamação, 
vírgula, reticências) 

04 

Escreve corretamente as palavras de uso comum 12 

Tem uma letra legível 13 

   LEITORES EM FORMAÇÃO – 12 ALUNOS 

Objetivos Quantidade de alunos 

Escreve o título da história 05 

Organiza as ideias nas frases de maneira clara e coerente 02 

Coloca ponto final no final das frases - 

Escreve corretamente as palavras de uso comum 04 

Tem uma letra legível 06 

Quadro 6 – Produção textual do 3º ano 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

Na turma do 4º ano, participaram 40 (quarenta) alunos. No grupo dos 

leitores, contávamos com 28 (vinte e oito) alunos, no teste de interpretação textual, 

apenas 4 (quatro) alunos apresentaram dificuldades, um deles respondeu somente 

duas questões e entregou a avaliação com as demais em branco. Apresentaram 

erros nas questões 8, 10 e 11, ação dos personagens, e na última, mais 

interpretativa: para onde você acha que o defunto a levou? No grupo dos leitores em 

formação, contávamos com 12 (doze) alunos, os quais, no teste de interpretação 

textual, apresentaram dificuldades na questão 7, que se referia à pintura de um 

personagem equivalente à determinada cena, embora tenham se sobressaído em 

questões voltadas para as ações dos personagens e identificação de vozes no texto. 

Na produção textual, temos o Quadro 7: 
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                                                                     LEITORES – 28 ALUNOS 

Objetivos Quantidade de alunos 

Escreve o título da história 24  

Respeita a sequência da história 14  

Organiza as ideias nas frases de maneira clara e coerente 25  

Escreve o texto com coerência e coesão 26  

Faz parágrafo de dois dedos antes de iniciar a frase 17  

Tem a preocupação de dividir o texto em parágrafos 15  

Coloca letra maiúscula no início das frases 11  

Coloca ponto final no final das frases 13  

Coloca outras pontuações (travessão, interrogação, exclamação, 
vírgula, reticências) 

16 

Escreve corretamente as palavras de uso comum 20  

Tem uma letra legível 24 

LEITORES EM FORMAÇÃO  12 ALUNOS 

Objetivos Quantidade de alunos 

Escreve o título da história 01  

Organiza as ideias nas frases de maneira clara e coerente 05  

Coloca ponto final no final das frases - 

Escreve corretamente as palavras de uso comum 07  

Tem uma letra legível 07  

Quadro 7 – Análise da produção textual do 4º ano 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

A seguir, expomos algumas categorias de análise a partir das avaliações 

realizadas nas turmas de 3º e 4º ano. Na interpretação textual, quanto a coerência, 

clareza e compreensão, necessita-se de análises mais aprofundadas acerca das 

respostas dos alunos, pois respostas simplificadas são consideradas pelos 

professores como corretas, mesmo quando existem equívocos na informação. 

Quanto à questão 11: o marido de Maria Angula a procurou em toda a parte, mas 

jamais soube do seu paradeiro. Para onde você acha que o defunto a levou? Por 

quê? As alunas EDU S e EDU B, ambas do 4º ano, responderam: “Ela tirou o bucho 

e as tripas” (EDU S); “O defunto levou porque ela não deu as tripas e o estômago” 

(EDU B). Nenhuma das respostas responde à questão, posto que não se reportam 

ao paradeiro do personagem. Identificamos falta de clareza e critérios na avaliação 

das respostas, por parte dos professores, ao aceitarem interpretações simplificadas, 

mesmo não correspondendo à questão elaborada.  

Identificamos certa facilidade dos alunos ao associarem vozes das narrativas 

aos personagens que as emitiam, embora se equivocassem na compreensão de 

seus detalhes/fatos. No grupo dos leitores em formação, na turma do 4º ano, na 

avaliação de interpretação textual, os alunos apresentaram dificuldades na questão 

7, que se referia à pintura de um personagem equivalente à determinada cena. 

Acreditamos que essa dificuldade tenha decorrido da não efetivação da leitura, por 
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parte dos alunos, uma vez que não conseguiam ler o enunciado abaixo apresentado, 

em que, de 12 (doze) alunos, 5 (cinco) acabaram pintando todas as figuras: 

 

PINTE QUEM APARECEU DE NOITE NO QUARTO DE MARIA ANGULA. 
 

 
VAMPIRO 

 
MONSTRO 

 
DEFUNTO 

 
MÚMIA 

Figura 18 – Atividade produzida a partir do texto “Maria Angula”    
Fonte: Banco de dados do Projeto Desafios. 

 

 

Pontuamos, ainda, a necessidade de análises mais aprofundadas, pelo 

professor, acerca das respostas dos alunos. A aceitação de respostas vagas ou 

transcritas do texto original requer a necessidade de elaboração de critérios 

avaliativos mais apurados por parte dos professores. Quando posta a questão: quem 

era Maria Angula?, destinada ao grupo dos leitores, alguns alunos do 4º ano 

responderam: “Uma menina muito fofoqueira”. Se alguns apresentavam respostas 

sintéticas, sem maiores reflexões sobre o texto, outros, porém, se estendiam, 

embora fossem transcritas da obra original: “Uma menina alegre e viva, filha de um 

fazendeiro de Cayambe. Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intrigas com os 

amigos para jogá-los uns contra os outros”.  

Essas respostas merecem um olhar minucioso por parte do professor, 

considerando que se tratava de uma avaliação interpretativa e algumas respostas 

eram transcritas conforme estavam postas no texto. Na avaliação de produção 

textual, identificamos aspectos das heterogeneidades docentes que influenciam na 

condução do trabalho pedagógico. Referimo-nos aqui às produções textuais que, na 

turma do 4º ano, independentemente da extensão ou do conteúdo do texto escrito 

pelo aluno, não continham observações escritas pelo professor, o que, por sua vez, 

acontecia na turma do 3º ano, em que o docente informava: “Organizar melhor as 

ideias”, “Organizar parágrafos e pontuação”, observações que retornariam aos 

alunos para serem avaliadas conforme sua produção. Tais observações tanto 

atentam o aluno para aspectos formais e de conteúdos relativos ao texto quanto 

facilitam a dinâmica avaliativa do professor, com pareceres rápidos e sintéticos que 

sinalizam em que aspectos os alunos necessitam progredir. 
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A ausência e inadequado uso dos sinais gráficos no texto revela que 

preocupações docentes com aspectos formais das produções escritas dos alunos 

devem fazer parte do cotidiano dos professores. Não somente o uso inadequado da 

pontuação propriamente dita, mas também a reescrita, que não se prende às cenas 

apresentadas no enunciado da questão a ser respondida, demonstram que muito 

ainda necessita ser feito para que os alunos cheguem ao 4º ano dominando a 

escrita. Abaixo, o enunciado e texto escrito por ALLA: 

 

Texto elaborado por ALLA: 

era uma menina muito Fofoqueira que tinha uma vovo chamada? mecedes 

ela costurava e fazia muitas roupas para NETA MARIA ANGULA era muito? 

Fofoqueira o que ela escultava ela saia dizendo para todo mundo ela nunca 

escomdia Nada DE ninguém mais isso por que  ela não gostavan De estuda ela Não 

IA para escola e também dava muito trabalho ela tinha 11 anos ela não fazias NADA 

Por isso quando ela ficou 

Grande 

ela vai paga agora ela tem que trabalha para Ganha dinheiro para conpra comida 

compra roupa agua i asesorio perfume maquiagem 

Baton i alinento os Filhos ela tem que trabalha! Muito? Porque ela claro que 

vai compra carro moto ela já ecasada já tem família é aprende mais Nunca Mais fala 

da vida alei ela teve uma filha a filha Gostava De estuda ela não queria saber de 

Nada so de estuda ela disse que quando crecer queria se uma professra EU ACHO 

que ela tem que luta muito para ser uma professora tem que estuda NUNCA 

PECCEI que estuda e tanbom ASSIM  

FIM 

Para além da riqueza de detalhes que esse texto apresenta, atravessado 

pela criatividade e desejos do aluno, atentamos para o uso inadequado da 

pontuação. As confusões existentes entre letras como M e N, além de uma escrita 

que não segue os padrões formais – palavras soltas no meio da frase, pontos de 

interrogação desnecessários –, são apontamentos que instigam reflexões sobre o 

lugar ocupado pela reescrita textual no cotidiano das escolas. Atividades como 
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essas no trabalho desenvolvido nesta pesquisa são instrumentos pedagógicos que 

informam sobre a situação atual dos alunos, embora produções dessa natureza 

devessem atentar o aluno para o fim desejado de cada enunciado. 

Enfocamos, ainda, dados do pré-teste O roubo do fogo, de Lisboa (2002), e 

do teste A noite, também de Lisboa (2002), conforme Anexos J e K, aplicados em 

turmas de 3º e 4º ano da escola campo de pesquisa, no ano de 2014, contemplando 

habilidades como inferências de palavras e expressões desconhecidas, dêiticos e 

paráfrases locais e gerais. O teste A noite foi aplicado também em uma turma de 

graduação do curso de Pedagogia, do CAMEAM/UERN, possibilitando comparativos 

entre habilidades discentes desenvolvidas em níveis de ensino diferentes. Abaixo, a 

Tabela 7 apresenta os resultados obtidos nas turmas do 3º ano A e B e 4º ano U50 

em relação à aplicação do pré-teste O roubo do fogo. As letras sombreadas de cor 

rosa correspondem às respostas em que os alunos tiveram mais êxito, enquanto que 

as de cor creme equivalem às que menos acertaram.               

 
Tabela 7 – Resultado do pré-teste O Roubo do Fogo  
Turmas participantes: 3º A, 3º B, 4º U 
Acertos por questões 

Turmas 

NÚMERO DA QUESTÃO E RESPECTIVA ALTERNATIVA CORRETA Questões 
com maior 
número de 

acertos 

 Questões 
com maior 
número de 

erros 
1-D 2-B 3-C 4-A 5-D 6-B 7-D 8-C 9-A 10-B 

    3º A 12 9 8 14 9 11 8 11 14 4    4; 9 10 

3º B 8 3 3 8 4 8 3 5 3 2 1; 4         10 

4º U 20 15 9 20 10 19 12 15 15 18  1; 4         3 

Fonte: Elaborada pela autora. 
LEGENDA:  
 
          QUESTÕES EM QUE OS ALUNOS OBTIVERAM MAIS ACERTOS 
          QUESTÕES EM QUE OS ALUNOS OBTIVERAM MAIS ERROS 
 

 

Na turma do 3º ano A, participaram desse teste 25 (vinte e cinco) alunos. As 

questões em que mais se sobressaíram foram as referentes aos números 4 e 9, 

respectivamente. Na questão 10, obtiveram menos acertos. Na turma do 3º ano B, 

13 (treze) alunos participaram do pré-teste, destacando-se nas questões 1, 4 e 6, 

respectivamente. Enquanto isso, apresentaram mais dificuldades na questão 10, 

mesma situação apresentada pela turma A. Na turma do 4º ano, os alunos 

sobressaíram-se nas questões 1 e 4, embora tenham apresentado maiores 

                                                           
50 U = Única. Só dispúnhamos de uma turma do 4º ano. 



179 

 

 
 

dificuldades na questão 3. Abaixo, na Tabela 8, as habilidades requeridas por 

questões: 

 

Tabela 8 – Resultado do pré-teste O Roubo do Fogo  
Turmas participantes: 3º A, 3º B, 4º U   

                   Porcentagem   
N. Questões por tipo de 

habilidade  
N. de questões 

Acertos (%) 

3º A 3º B 4º 3º A 3º B 4º 

01 Inferência de 
palavras/expressões 

3 31 19 51 34,4 21,1 42,5 

02 Paráfrase Local 3 37 14 50 41,1 15,6 41,7 

03 Paráfrase Geral 2 12 05 27 20,0 8,3 33,8 

04 Dêiticos 2 20 09 25 33,3 15,0 31,3 

Fonte: Elaborada pela autora com base em tabelas produzidas por Paulo Dalcheco51. 

 

 

Na turma do 3º ano A, as questões em que mais se sobressaíram, 4 e 9, 

eram referentes à paráfrase local – compreensão de uma ação relevante da 

narrativa. A questão 10, em que obtiveram menos acertos, tratava de paráfrase 

geral, a depreensão de um assunto, tema geral do texto. No 3º ano B, as questões 

voltadas à inferência de palavras/expressões desconhecidas e paráfrase local – 

questões 1, 4 e 6 – foram as que os discentes apresentaram menos dificuldades. Na 

questão 10, referente à paráfrase geral – depreensão de um assunto, tema geral do 

texto –, obtiveram menos êxito, situação semelhante ao resultado apresentado no 3º 

ano A. Na turma do 4º ano, os alunos sobressaíram-se nas questões 1 e 4, que 

tratavam de inferência de palavras/expressões desconhecidas e paráfrase local – 

compreensão de uma ação relevante da narrativa –, obtendo menos êxito na 

questão 03, referente à paráfrase geral do texto inteiro.  

No que concerne aos 78 (setenta e oito) alunos participantes do pré-teste, 

das turmas de 3º e 4º ano, estes se sobressaíram nas questões 1, 4, 6 e 9, acerca 

da inferência de palavras/expressões desconhecidas – “priscas eras” e “à espreita” – 

e paráfrase local – compreensão de uma ação relevante da narrativa. Houve 

recorrência de acerto da questão 4 nas três turmas, o que representa um bom 

desempenho dos alunos em questões que demandam compreensão de paráfrase 

local e de uma ação relevante da narrativa. Nas turmas do 3º A e B, os alunos 

apresentaram dificuldades na questão 10, que abordava uma paráfrase geral, a 

depreensão de um assunto, tema geral da história. A turma do 4º ano teve 

                                                           
51 Aluno do mestrado da FEUSP, participante do projeto Desafios que elaborou várias tabelas durante 
a operacionalização da pesquisa. 
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dificuldade na questão 3, referente à paráfrase geral do texto inteiro, a mesma 

apresentada pelas duas turmas do 3º ano, o que significa dizer que houve 

dificuldades por parte dos alunos no que diz respeito à compreensão do texto como 

um todo, sobressaindo-se nas paráfrases locais e na inferência de palavras 

desconhecidas. 

Abaixo, na Tabela 9, expomos o resultado do teste A noite, obtido nas 

turmas do 3º ano A e B, 4° ano e 2º período de Pedagogia do CAMEAM/UERN: 

            
Tabela 9 – Resultado do teste A Noite 
Turmas participantes: 3º A, 3º B, 4º U 
Acertos por Questões 

         Turmas 

NÚMERO DA QUESTÃO E RESPECTIVA ALTERNATIVA 
CORRETA Questões com 

maior número 
de acertos 

  
Questões com 

maior número de 
erros 

1-C 2-B 3-A 4-C 5-B 6-D 7-A 8-A 9-B 
10-
D 

3º A 8 4 7 17 16 15 12 7 8 16 04 
  02 

3º B 2 6 1 6 10 7 10 3 6 7 05; 07 03 

4º U 8 10 5 18 17 13 13 7 10 12 04 03 

2º PEDAGOGIA 27 30 14 35 34 36 33 25 22 30 06 03 

Fonte: Elaborada pela autora. 
LEGENDA:  
 
          QUESTÕES EM QUE OS ALUNOS OBTIVERAM MAIS ACERTOS 
          QUESTÕES EM QUE OS ALUNOS OBTIVERAM MAIS ERROS 
 

 

Ao ser aplicado na turma do 3º A, participaram desse teste 25 (vinte e cinco) 

alunos, os quais se sobressaíram na questão 4, apresentando dificuldades na 

questão 2. Na turma do 3º B, o mesmo teste foi aplicado com 13 (treze) alunos, os 

quais tiveram mais facilidade nas questões 5 e 7, obtendo menos êxito na questão 3. 

Na turma do 4º ano, o teste A noite foi aplicado com 40 (quarenta) alunos, que se 

sobressaíram na questão 4. As maiores dificuldades foram detectadas na questão 3. 

No que concerne aos 78 (setenta e oito) alunos que participaram do teste A noite, 

aplicado nas turmas de 3 e 4º ano, estes apresentaram mais facilidade com 

recorrência de acertos na questão 4. Os demais acertos dizem respeito a questões 

semelhantes às habilidades requeridas no pré-teste O roubo do fogo. Demonstraram 

mais dificuldade nas questões 2 e 3, com recorrência da questão 3. Na turma do 2º 

ano do curso de Pedagogia do CAMEAM/UERN, 37 (trinta e sete) alunos 

participaram do teste, em uma turma constituída por 48 (quarenta e oito) alunos. Na 

questão 3, apresentaram dificuldades, obtendo maior número de acertos questão 6. 

Na turma do 2º ano do curso de Pedagogia do CAMEAM/UERN, dentre 48 (quarenta 
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e oito) alunos, 37 (trinta e sete) participaram do teste apresentando maiores 

dificuldades na questão 3 e obtendo maior número de acertos na questão 6. 

 

Tabela 10 – Resultado do teste A Noite 
Turmas participantes: 3º A, 3º B, 4º U e 2º período de Pedagogia 
Porcentagem 
N. Questões por tipo de 

habilidade  
N. de questões 

Acertos (%) 

3º A 3º B 4º 2º P 3º A 3º B 4º 2º P 

01 Inferência de 
palavras/expressões 

4 51 30 
46 

 
121 42,5 25,0 38,3 100,8 

02 Paráfrase Local 3 22 6 25 66 24,4 6,7 27,8 73,3 

03 Paráfrase Geral 1 4 6 10 30 13,3 20,0 33,3 100,0 

04 Dêiticos 2 33 16 38 69 55,0 26,7 63,3 115,0 

Fonte: Elaborada por Paulo Dalcheco com adaptações em seu formato. 

 

 
Na turma do 3º A, os alunos se sobressaíram na questão 4, que tratava de 

dêitico, apresentando maiores dificuldades na questão 2, referente à paráfrase geral 

do texto inteiro. No 3º ano B, os alunos se sobressaíram nas questões 5 e 7, que 

abordavam dêiticos e inferência de palavras/expressões. Contudo, encontraram 

maiores barreiras na questão 3, que tratava de paráfrase local com compreensão de 

um trecho significativo do texto. No 4º ano, os discentes se sobressaíram na questão 

4, relativa a dêiticos – “dos quais”. As maiores dificuldades foram detectadas na 

questão 3, que se referia à paráfrase local com compreensão de um trecho 

significativo do texto. Dos 78 (setenta e oito) alunos que participaram do teste A 

noite, aplicado nas turmas de 3 e 4º ano, o maior êxito foi obtido em questões que 

tratavam de dêiticos e localização dos fatos, espacial e temporalmente, sem defini-

los, conforme recorrência de acertos na questão 4. Os demais acertos tratam de 

questões que estão relacionadas a dêiticos e inferência de palavras/expressões, 

também identificados na análise do pré-teste O roubo do fogo. As maiores 

dificuldade foram detectadas nas questões 2 e 3, que tratavam de paráfrase geral do 

texto inteiro, com recorrência da questão 3. Em linhas gerais, tanto no pré-teste 

quanto no teste, os alunos demonstraram maior dificuldade ao resolverem questões 

concernentes a paráfrases relativas ao texto todo. Embora no pré-teste tenham tido 

facilidade ao responder questões que abordavam inferências locais, no teste A noite 

houve dificuldade quando se exigiu compreensão acerca de trechos significativos do 

texto. Quanto aos alunos do 2º ano do curso de Pedagogia do CAMEAM/UERN, 

estes encontraram maior dificuldade na questão 3, que abordava uma paráfrase 

local – compreensão de um trecho significativo do texto. Na questão 6, que discorria 
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sobre inferência de palavras/expressões – uso figurado de palavra comum (“reinava 

dia sem fim”) –, apresentaram maior número de acertos. 

Comparamos os resultados obtidos em turmas dos anos iniciais e da 

graduação, ao realizarem os mesmos testes de leitura, e averiguamos que nos anos 

iniciais existe dificuldade de compreensão por parte dos alunos do texto como um 

todo, a qual parece ser superada na graduação, na qual os alunos enfrentaram 

dificuldades em trechos que representam paráfrases locais, conforme constatado 

nas tabelas acima apresentadas. Tais resultados possibilitaram deduções no sentido 

de compreendermos que os alunos nos anos iniciais prendem-se mais a questões 

específicas do texto, paráfrases locais que, com o tempo, vão dando espaço a 

elaborações mais complexas e completas, que resultam em compreensões mais 

gerais sobre o sentido textual, segundo resultado dos alunos da graduação, em que 

questões que se referiam a paráfrases gerais acerca do texto, como a 2, a qual 

obteve 81% de acertos, nos anos iniciais, oscilavam entre 16 e 46% de acertos, 

centradas entre as questões em que o índice de acerto era menor. O desempenho 

nas respostas que tratavam de inferências de palavras e expressões também 

melhorou, posto que na graduação os alunos chegaram a atingir 97% de acertos. 

Nos anos iniciais, o índice não ultrapassava 76%. A facilidade ao lidar com dêiticos 

continua prevalecendo no ensino superior, em que se atinge um índice de 94%. 

 

 

3.5 IMPACTOS NA PROPOSTA PEDAGÓGICA: ALGUNS 
REDIMENSIONAMENTOS 
 

 

O acompanhamento dos diferentes processos de entrada das crianças na 

escrita almejado nesta pesquisa desembocou na necessidade de 

redimensionamento da proposta pedagógica escolar, que acopla em si caminhos a 

serem trilhados, desde as concepções de ensino e aprendizagem adotadas pela 

escola até a materialização do fazer pedagógico em sala de aula.  

A proposta de alfabetização aqui almejada e apresentada considera as 

heterogeneidades e as singularidades da infância, que se apresentam sob formas 

discursivas únicas no contexto escolar. Contemplamos os gêneros que privilegiam a 

função poética da linguagem, optando por textos que a potencializem, conforme 
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defende Belintane (2013), que instiguem ao encantamento, às aventuras próprias da 

infância. Em vez de se tentar enlaçar a criança com pragmatismos do cotidiano, em 

que as bases para o mundo adulto se solidificam a partir da construção da 

cidadania, apresentamos possibilidades criativas da literatura e dos jogos de 

palavras, privilegiando a vivência de experiências infantis a partir da função poética 

propiciada pela tradição oral.  

Como já ressaltado no Capítulo 2, acerca das bases legais que sustentam o 

fazer pedagógico-administrativo da escola campo de pesquisa, esta dispõe de uma 

proposta pedagógica assentada em uma perspectiva ora construtivista, ora 

sociointeracionista, não muito claramente definida no PPP da escola, nem na 

proposta seguida pelos profissionais que nela atuam. Da Educação Infantil à 

proposta pedagógica do 1º ao 5º ano, estas são constituídas por relações de 

conteúdos anualmente elencados, baseando-se nas proposições dos PCNs, ou seja, 

a partir de blocos de conteúdos. Na área de Língua Portuguesa, contempla eixos 

como ORALIDADE, LEITURA e ESCRITA. Conforme já destacado em capítulos 

anteriores, entre oralidade e conversa informal, se supõe a primeira ser sinônimo da 

fala cotidiana. Os objetivos referentes a leitura e escrita são confusos, como se a 

delimitação de objetivos para o avanço dos alunos no que concerne à escrita já 

contemplasse a leitura. A literatura, atestada nesses quatro anos de trabalho como 

favorecedora de encantos, aventuras e ficção próprios à infância, parece ser 

substituída pelo pragmatismo de textos como bulas de remédio, receitas, dentre 

outros gêneros presentes nas propostas desde a Educação Infantil. Ressaltamos, 

ainda, que os professores, bem como a coordenação, não têm clareza acerca dos 

objetivos a serem atingidos durante o ano letivo, para cada turma. Basta questionar 

os docentes participantes desta pesquisa sobre o que desejar ao final do ano letivo. 

As respostas resumem-se a “Desejo ver meu aluno alfabetizado52”. 

Com o decorrer dos anos, os professores e a coordenação pedagógica, 

também envolvida na pesquisa, sentiram a necessidade de redimensionamentos 

dessa proposta, de forma que esteja mais clara e contemple a heterogeneidade dos 

alunos, que parta de projetos elaborados pelos professores e não dependa apenas 

de sugestões de profissionais de outras áreas, conforme vem acontecendo, em que 

a maioria dos projetos é consequência de temáticas sugeridas por profissionais que 

                                                           
52 Informação oral emitida por um professor durante um encontro semanal. 
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trabalham na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Essa necessidade gerou a 

busca coletiva, com a participação assídua da coordenação pedagógica e quatro 

professores que participaram desta pesquisa, de domínio sobre a proposta já 

existente e, consequentemente, a necessidade de redimensionamentos 

significativos com os membros da pesquisa para ajustes no currículo da escola.  

Esses redimensionamentos foram possíveis através de encontros com os 

profissionais que trabalham na escola campo de pesquisa. Quase todos os 

encontros se efetivaram no ano letivo de 2013. No primeiro, realizado no mês de 

maio com os membros da pesquisa, discutimos a legislação acerca do Ensino 

Fundamental de nove anos e houve o PPP, a proposta de Educação Infantil 

(BRASIL, 1998) e do 1° ao 5° anos e o Regimento Escolar. Também tomamos 

conhecimento dos Programas dos quais a escola participa, apresentados no 

Capítulo 2, e preparamos o segundo encontro a ser realizado no mês seguinte.  

O segundo encontro, ocorrido no mês de junho, foi pautado na apresentação 

geral da pesquisa, situando-a quanto ao tempo, aos propósitos, às estratégias 

metodológicas e à necessidade de elaboração de uma proposta que atenda às 

demandas de aprendizagem das crianças, já apontada pelas Diretrizes Curriculares 

para o Ensino Fundamental de nove anos. Nesse mesmo encontro, foi distribuída a 

proposta de trabalho (1° ao 5° ano) para que todos a conhecessem. Em seguida, 

dividimos grupos de estudos para possíveis apontamentos do que poderia ser 

modificado e/ou permanecer na referida proposta.  

Entre o segundo e o terceiro encontro, também com todos os profissionais 

da escola, via e-mail, socializamos textos que embasavam teoricamente os estudos 

realizados nos grupos, incluindo artigos/livros de Tfouni (2001) e Belintane (2010, 

2011, 2013), conectados às discussões teóricas abordadas nesta pesquisa, além de 

referências como as Diretrizes Nacionais para a Educação Básica e textos sobre o 

Ensino Fundamental de Nove Anos. Nesse intervalo de tempo, realizaram-se 

discussões com os membros da pesquisa, em que foi elaborada uma estrutura de 

proposta de ensino voltada à linguagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1° 

e 3° ano53). Dividimos, entre os membros da pesquisa, grupos para estudos e 

apresentação de temáticas como forma de possibilitar discussões mais afinadas, 

                                                           
53 Ressaltamos, aqui, que o 4º ano, embora envolvido nesta pesquisa, não foi contemplado em 
termos de redimensionamentos curriculares por ter sido trabalhado apenas durante um ano do 
Projeto Desafios. 
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após os apontamentos feitos acerca da proposta de 1° e 5° ano, distribuída no 

primeiro encontro. Os estudos indicaram pontos a serem analisados, a saber: 

estrutura, organização e funcionamento dos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

dobradiça entre Educação Infantil e Ensino Fundamental e entre os primeiros anos; 

e reflexões sobre a sala de aula, em que são enfocadas as observações, os 

diagnósticos e os direcionamentos pedagógicos. 

No terceiro encontro com todos os profissionais, socializamos as sugestões 

acerca das mudanças na proposta de trabalho (1° ao 5° ano). Sistematizamos os 

estudos apresentados à luz de pesquisas de Belintane (2010, 2011, 2013) e Tfouni 

(2001), embasadas oficialmente nos seguintes documentos: a Constituição Federal 

de 1988; o PNE; o PDE; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9.394/96) e seus 

desdobramentos; as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

de Nove Anos; e a Lei 8.069/90, que dispõe sobre a proteção à criança e ao 

adolescente. As apresentações geraram discussões efervescentes em que as 

condições de trabalho e os problemas que norteiam o ensino e a aprendizagem nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental eram refletidos coletivamente.  

Os demais encontros ao longo do ano de 2013 aconteceram entre os 

membros da pesquisa, em que as sugestões e os apontamentos deram 

corporeidade à seleção de conteúdos e aos objetivos concretos de ensino (1° e 3° 

ano). Ao final de 2014, as sugestões elaboradas foram sistematizadas e 

apresentadas aos profissionais que trabalham na escola. Para tanto, elaboramos 

coletivamente objetivos mínimos e de transição claramente definidos.  

Os objetivos mínimos, abaixo apresentados, e conforme consta no Anexo 

13, referem-se às capacidades que os alunos devem desenvolver até o final do 

primeiro semestre de aula. Para tanto, os conteúdos trabalhados em sala de aula 

devem ser escolhidos e desenvolvidos de forma a atendê-los. Os objetivos de 

transição correspondem às capacidades a serem desenvolvidas do segundo 

semestre ao final do ano, de modo que seriam trabalhados conteúdos que 

possibilitassem a entrada da criança nestes. No entanto, seriam consolidados no 

início do ano posterior, estabelecendo uma ponte entre os anos iniciais, como 

dobradiça pedagógica entre anos letivos, a fim de que a aprendizagem discente em 

sua heterogeneidade seja contemplada na proposta escolar, conforme o Quadro 8: 
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ÍTEM OBJETIVOS MÍNIMOS A SEREM ATINGIDOS 1
1º  

A
ANO 

2
2º 

 
ANO 

3
3º  

A
ANO 

 
 

 
 

Letra 

Domínio dos instrumentos de escrita X   

Distinção entre letras, rabiscos e números X   

Correspondência entre letras e imagem sonora X   

Correspondência entre letras, sílabas e imagem sonora  X  

Identificação e uso da letra maiúscula X   

Domínio da letra cursiva  X  

Uso e domínio dos diferentes tipos de letras – maiúscula e 
minúscula em diferentes situações 

  X 

Domínio acrofônico de sílabas simples e complexas   X 

Apresenta uma letra legível   X 
Acrofonia Relação entre sílabas simples X   

Relação acrofônica entre sílabas complexas  X  
 
Palavra-valise 

Identificação e criação de palavras-valise envolvendo sílabas 
simples 

X   

Identificação e criação de palavras-valise envolvendo sílabas 
complexas, ainda em fase inicial 

 X  

Identificação e criação de palavras-valise envolvendo sílabas 
complexas 

  X 

  Revestrés Domínio de revestrés – Dissílabo X   

Domínio de revestrés – Trissílabo/polissílabo  X  
 

Rébus 
Leitura de rébus apenas com a sílaba inicial X   

Leitura envolvendo as sílabas seguintes à inicial  X  

Lê rébus envolvendo mais de uma sílaba – simples ou complexa   X 
 
 
 

Narrativa 
e outros 
traquejos 

orais (trava- 

línguas; 
parlendas; 

quadrinhas; 
adivinhas; 
textos com 

rima) 

Descrição de personagens, ações e cenários, embora de forma 
ainda desorganizada, confusa 

X   

Acompanhamento de narrativas orais, embora ainda com ideias 
desorganizadas 

X   

Descrição coerente de personagens, ações, cenários e relações 
com a história de vida 

 X  

Descrição e criação de situações envolvendo ações e objetos, 
coerentemente, e estabelecendo relações com a história de vida 

  X 

Acompanhamento de narrativas, já realizando encadeamento dos 
dados, mantendo minimamente o fluxo narrativo 

 X  

Identificação de vozes presentes no texto, embora ainda 
desordenadas 

X   

Produção de textos simples de memória, com certa organização 
de ideias 

 X  

Apresentação de um repertório oral mínimo que ajude a criança a 
ser introduzida na hipótese alfabética 

 X  

Apresentação de um repertório oral mais ampliado   X 

Capacidade de redizer textos simples de memória X X  

Capacidade de redizer e criar textos complexos de memória, 
incorporando ritmo e entonação 

  X 

Produção de textos orais mais extensos e organizados    X 

Identificação, descrição e respeito às vozes presentes no texto  X  

Identificação, descrição e criação de textos que mantenham 
respeito às vozes presentes no texto 

  X 

 
 

Reconto 

Identificação de elementos básicos que compõem o texto X   

Apresenta intertextualidade e criatividade na contação e no 
reconto 

 X  

Reconto e explicação do que compreendeu, coerentemente, com 
fluxo narrativo organizado 

  X 

Apresentação de intertextualidade e criatividade na contação, no 
reconto e na criação textual 

  X 

 
 
 

Hipótese de 
escrita 

Silábico-alfabética X   

Escrita alfabética ainda não consolidada  X  

Consolidação da escrita alfabética   X 

Escreve textos corretamente, com um significativo número de 
palavras, obedecendo à pontuação 

  X 

Busca informações textuais com autonomia   X 
 
 

Escrita do nome próprio X   

Estabelecimento de diferenças entre vogais e consoantes X   
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Produção 
escrita 

Identificação e escrita de letras das sílabas e palavras conhecidas X   

Identificação do número de sílabas que formam as palavras X   

Identificação e escrita do alfabeto utilizando a letra maiúscula X   

Escrita de palavras simples X   

Reconhecimento e escrita de nomes além do seu (familiares; 
amigos; lugares), embora com algumas lacunas ortográficas 

 X  

Escrita de palavras complexas sem muitos problemas ortográficos  X  

Escrita de listas e frases simples  X  

Reescrita de textos resgatando principais elementos  X X 

Escrita cursiva  X  

Escrita cursiva consolidada   X 

Utilização correta de sinais de pontuação   X 

Organiza ideias nas frases de maneira clara e coerente   X 

Compreende a divisão silábica   X 

Responde, com significativo número de acertos, perguntas sobre 
textos lidos 

  X 

Coerência e coesão, embora em fase inicial  X X 

Coerência e coesão em fase mais avançada   X 
 
 
 

Leitura 
significativa 

Leitura de imagens através do reconhecimento de ilustrações que 
representam cenas de histórias conhecidas; descrição de 
personagens; ações; cenário  

X   

Leitura de imagens com uma reconstrução verbal da cena 
representada de forma criativa, coerente e intertextualizada 

 X  

Palavras com sílabas simples X   

Palavras com sílabas complexas  X  

Texto curto (cerca de 300 palavras)  X  

Domina as relações entre grafemas e fonemas  X  

Leitura de texto longo (acima de 300 palavras)   X 

Apresenta noções básicas de paragrafação e pontuação em 
textos conhecidos 

 X  

Obediência à paragrafação e à pontuação em textos 
desconhecidos 

  X 

Leitura silenciosa, fluente e significativa a partir de legenda de 
filmes 

  X 

Compreensiva, inferencial, interpretativa e retroativa   X 
 
 
 

Interpretação 
textual 

Resposta oral a questões básicas acerca do texto, embora com 
desorganização de ideias e fuga da centralidade do texto 

X   

Resposta oral a questões complexas acerca do texto, com certa 
dúvida 

 X  

Resposta oral a questões complexas acerca do texto, 
autonomamente 

  X 

Resposta oral a questões sobre o texto, somente com auxílio do 
mesmo  

 X  

Posicionamento oral, fazendo inferências, embora ainda 
marcadas por desorganização de ideias 

X X X 

Posicionamento oral, fazendo inferências, com ideias mais 
organizadas 

  X 

Organiza ideias escritas acerca do posicionamento sobre o texto, 
sob forma de texto curto 

 X  

Organiza ideias escritas sob forma de texto mais longo e 
organizado, posicionando-se 

  X 

Quadro 8 – Objetivos mínimos 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Nessa proposta, em que definimos objetivos mínimos e de transição, 

delineamos conteúdos/temáticas abordados no contexto dos três primeiros anos do 

Ensino Fundamental como fundamentais à alfabetização infantil.  
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Ao definirmos a Letra, esta foi enfocada sob o ponto de vista pedagógico. 

Surgiram, entre os bolsistas, preocupações inicialmente voltadas à diferenciação, 

por parte da criança, dos instrumentos de escrita que permitem distinções desde o 

formato que a letra possui até a legibilidade desta. Esse critério foi elaborado 

quando consideradas as dificuldades que as crianças apresentam ao escreverem 

ilegivelmente, mesmo já atingindo a fase alfabética. 

A Acrofonia, compreendida a partir da relação sonora estabelecida entre as 

sílabas simples e as complexas, também foi considerada quando discutida a 

necessidade de os professores terem clareza acerca de um olhar e uma escuta 

aguçada aos desencontros acrofônicos no início do processo de alfabetização das 

crianças. Ressaltamos ainda que durante todo o percurso investigativo não se 

encontraram registros na escola que fizessem uso do termo acrofonia, o qual parece 

ressoar de forma estranha ao corpo de profissionais que fazem do registro docente 

subsídio pedagógico, conforme atestado no PPP da escola. 

As palavras-valises e revestrés, não constantes nas práticas das 

professoras antes de ingressarem na pesquisa, facilitaram muitos processos de 

aquisição da língua escrita por parte das crianças, de jogos de palavras à criação de 

histórias fictícias com nomes elaborados pelos alunos no cotidiano escolar. Essa 

facilitação foi identificada desde a magia que envolvia os alunos ao perceberem a 

presença de palavras dentro de outras até a criação das mais diversificadas 

palavras, aparentemente sem sentido, que afloram a imaginação dos alunos e os 

conduzem a um brincar recorrente com as palavras descobertas e elaboradas. O 

trabalho cotidiano com palavras com sílabas trocadas possibilitadas pelo revestrés 

facilitou a prática docente em sala de aula e permitiu às crianças elaborações 

mentais que as embalavam no mundo das letras. 

O rébus, tão presente nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, 

2011 e 2012, possibilitou um trabalho com imagens, sons e palavras escritas para 

além das sílabas iniciais das palavras. Da compreensão do rébus à elaboração de 

palavras a partir deste, identificamos avanços significativos na aprendizagem das 

crianças. O despojamento sobre as atividades no intuito de descobrir imagens e 

suas relações com o fantástico mundo dos sons e das letras foi contagiante. O rébus 

passou a ser conhecido na escola a partir desta pesquisa. Até então, apesar de os 

docentes desenvolverem trabalhos envolvendo sons e imagens, não se tinha 
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conhecimento do rébus e sua significância em sala de aula nem o associavam ao 

próprio processo histórico de evolução da escrita. 

No manejo com a oralidade, destacamos os trabalhos com as narrativas 

orais, desde as africanas às regionais. Contos acumulativos como “A história da 

coca”, de Bia Bedran, e de repetição, como “Bruxa, bruxa”, de Arden Druce, foram 

os que mais se destacaram pela facilidade com que as crianças os dominaram, bem 

como pelo encantamento demonstrado por narrativas dessa natureza. Histórias 

regionais, através de contos de encantamento, como O espelho mágico, de Cícero 

Salvino de Oliveira, acompanharam as crianças em sua trajetória infantil por mais de 

um ano letivo. É notória a empolgação coletiva delas ao demonstrarem o domínio 

dessas narrativas. Para além das narrativas, outros traquejos orais possibilitados 

pelo uso dos trava-línguas, parlendas, quadrinhas, adivinhas, provérbios, textos 

rimados e cantigas de rodas, que compõem a cultura oral, fizeram-se presentes na 

dinâmica semanal das crianças. Essa presença materializava-se na facilitação do 

processo de alfabetização, seja construindo relações entre as singularidades infantis 

e as narrativas orais, seja permitindo um encontro com gerações e fantasias, 

propiciado por textos dessa natureza.  

Sem a preocupação de levar as crianças ao encontro de textos de origem 

utilitarista que circulam em seu dia a dia, atentando-se a conceitos como próximo e 

distante, redimensionados a partir do uso em massa das tecnologias da informação, 

essa oralidade mostrou a necessidade que a infância tem de deparar-se com o 

mágico, o encantamento, o vislumbramento diante de contos de origem como a 

“História do fogo”, que embebedam as crianças para além da regionalidade em 

contato com o universal. 

Como recurso diagnóstico e/ou instrumento pedagógico de análise das 

capacidades narrativas das crianças, o reconto foi incorporado à prática das 

professoras envolvidas na pesquisa. Nesses recontos, analisamos a compreensão 

das etapas presentes na narrativa, incluindo noções de início, meio e fim. Ainda, 

houve a troca de palavras por expressões/confusão entre palavras com a mesma 

sonoridade. Avaliava-se se os personagens existentes no reconto eram os mesmos 

que apareciam na narrativa. Critérios como intertextualidade e criatividade eram 

acrescidos a análises dos recontos feitos pelas crianças, fossem transcritos de forma 

literal ou não. Ressaltamos ainda que, até então, o diagnóstico não era utilizado pela 

escola como atividade diagnóstica. 
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Em termos de hipótese de escrita, sentimos a necessidade de defini-la 

desde o 1º ano, na perspectiva de nortear o trabalho docente, sempre reforçando 

que o imprescindível ao se avaliar a aquisição da escrita infantil é a descrição do 

que a criança realiza, posto que muitas crianças acabam por sinalizar características 

que pertencem a mais de uma fase de hipótese da escrita, definida por Ferreiro e 

Teberosky (1999). Priorizamos o desenvolvimento de capacidades infantis, como o 

reconhecimento e a nomeação das letras do alfabeto, e o domínio da funcionalidade 

do alfabeto, da escrita de palavras simples e complexas, das frases aos parágrafos 

e aos textos e da escrita simples, ainda confusa à compreensão do que a criança 

escreve.  

Optamos por denominar a leitura significativa como a ser atingida pelas 

crianças, compreendida como interpretativa, inferencial, retroativa e compreensiva. 

Esse tipo de leitura compreende a leitura para além da decodificação de códigos 

linguísticos. Perpassa a leitura de imagens através do reconhecimento de 

ilustrações, que representam cenas de histórias conhecidas, a descrição de 

personagens, as ações, o cenário até a leitura compreensiva, inferencial, 

interpretativa e retroativa. Vai do domínio da sílaba simples à complexa, da leitura de 

palavras às frases, aos parágrafos e aos textos 

Quanto à compreensão textual, esta foi explorada desde o 1º ano, partindo 

da análise das respostas emitidas pelas crianças a questões básicas acerca do 

texto, embora com desorganização de ideias e fuga da centralidade do conteúdo, 

bem como com ideias escritas sob forma textual mais longas e organizadas. 

Principalmente com o resultado dos testes apresentados neste capítulo, atestamos a 

necessidade de exploração da interpretação textual, desde os anos iniciais, de forma 

desafiante, que não se prenda somente a paráfrases locais, mas se estenda ao texto 

todo. Que essa compreensão textual seja também trabalhada explorando-se os 

aspectos gramaticais da língua falada, para que os alunos não cheguem a concluir o 

4º ou 5º ano elaborando textos que nem sequer seguem a paragrafação. Toda essa 

proposta foi elaborada e desenvolvida considerando-se a criação e 

operacionalização de projetos em sala de aula que atendessem às demandas de 

dificuldades apresentadas pelas crianças que participaram de atendimentos 

individuais ou coletivos. O que fizemos nos Fluxogramas 1, 2 e 3 foi atrelar o que foi 

desenvolvido em sala de aula como parte de projetos que contemplem as áreas de 
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conhecimento que compõem a base comum nos anos iniciais. No Anexo 13, 

verificamos a distribuição dos objetivos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. 

Para além do impacto desta pesquisa, ao convocar os professores a 

repensarem o currículo em seus desdobramentos, identificamos a necessidade de 

projetos de demandas que atendessem às lacunas na aprendizagem das crianças e 

não apenas seguissem as sugestões de secretarias municipais que desconhecem 

as demandas reais nos anos iniciais, surgindo a partir das dificuldades apresentadas 

pelas próprias crianças 

 Abaixo, há os projetos apresentados sob forma de SMART ART, elaborados 

no período de 2011 a 2014 pela equipe da pesquisa, como possibilitadores de um 

trabalho significativo nos três primeiros anos do Ensino Fundamental. 

                    

 

 
 

Fluxograma 1 – Projetos desenvolvidos no 1º ano 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA
Cantigas de rodas

Cinema na escola: o aprender de 
forma lúdica

Maleta mágica
Caminho do saber

CIÊNCIAS
O espaço em que vivemos

A saúde de cada dia: ciências

GEOGRAFIA
Folclore: lendas regionais

Tempo e espaço: localizando-se

Nosso lugar 
Os “outros” lugares

HISTÓRIA
Folclore: lendas regionais

Tempo e espaço: localizando-se

Nosso lugar 
Os “outros” lugares

MATEMÁTICA
Entre espaços e formas

Tempo e espaço: localizando-se
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Fluxograma 2 – Projetos desenvolvidos no 2º ano 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 
 

 
Fluxograma 3 – Projetos desenvolvidos no 3º ano 
Fonte: Elaborado pela autora. 

LÍNGUA PORTUGUESA
CINEDUC

Colcha de desenhos
Contos

Jogos e brincadeiras na sala de aula
Conte-me um conto que eu reconto 

A arte de contar histórias...

CIÊNCIAS
O espaço em que vivemos

Separando o lixo do que não é 
lixo

GEOGRAFIA
Meu lugar... minha terra

Os “outros” lugares
O espaço em que vivemos

HISTÓRIA
Meu lugar... minha terra

Os “outros” lugares
O espaço em que vivemos

MATEMÁTICA
Aprendendo as operações 

matemáticas através da 
brincadeira

LÍNGUA PORTUGUESA
CINEDUC 

Lendas regionais 
Histórias em rimas 

Revirando o baú das cantigas de roda
Pega o livro e conte-me uma história?  
Aprendendo junto com a universidade
Revirando o baú das cantigas de roda

CIÊNCIAS
Saúde e qualidade de vida

Tecnologizando...
Tratando bem as informações

GEOGRAFIA
(Re)olhando e 

(re)desenhando nosso lugar 
Os “outros” lugares 

HISTÓRIA
(Re)olhando e (re)desenhando 

nosso lugar 
Os “outros” lugares 

MATEMÁTICA
Entre operações
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Contemplando as áreas de conhecimento que constituem a base comum 

dos anos iniciais, esses projetos geraram atividades que tinham como objetivo 

inserir as crianças na escrita, como é o caso específico do projeto Conte-me um 

conto que eu reconto, elaborado e desenvolvido na turma do 2º ano, que envolveu o 

aluno MA na oralidade, facilitando sua inserção na escrita, conforme apresentado no 

Capítulo 3, no subitem 3.3 A oralidade que faz escrita. Os projetos elaborados 

coletivamente para engajar as crianças na leitura e escrita através da oralidade, 

explorando especificamente as narrativas, serviu como base para alguns 

diagnósticos em sala de aula, fazendo valer o propósito de adentrar na singularidade 

da infância para usufruir dos dados que esta fornece na perspectiva de facilitação do 

processo de alfabetização no contexto do Ensino Fundamental de nove anos. 

 

 

3.6 PARA ALÉM DO MANEJO PEDAGÓGICO: (RE)DIMENSIONAMENTOS 

POLÍTICO-ORGANIZACIONAIS 

 
 

 
Este trabalho investigativo tem mostrado que o manejo da heterogeneidade 

em sala de aula precisa ser redimensionado, no sentido de contemplar os diferentes 

processos de entrada da criança na escrita. Nesse sentido, esse manejo necessita 

ser pedagogicamente planejado e cotidianamente redimensionado, para que atenda 

às demandas que vão surgindo no contexto dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Tal redimensionamento deve estar voltado tanto ao diagnóstico das 

peculiaridades dos alunos, pois estes necessitam ser mais detalhados e 

constantemente revisados, como ao planejamento e operacionalização de 

estratégias que possibilitem a entrada da criança na escrita. No entanto, vale 

ressaltarmos que nenhum redimensionamento pedagógico garantirá a efetivação da 

alfabetização, posto que se trata de um processo complexo que não se consolida de 

forma imediata.  

No caso específico desta pesquisa, as duas turmas tomadas como base, o 

1º ano ingressante em 2011 – 34 alunos – e o 1º ano ingressante em 2012 – 41 

alunos –, respectivos 4º e 3º ano em 2014, contabilizavam 75 (setenta e cinco) 

crianças matriculadas nos dois anos, conforme gráficos 1 e 2. Desse total, apenas 
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50 (cinquenta) chegaram a ser acompanhadas até 2014, o equivalente a 66,6% - 22 

(vinte e duas) no 4º e 28 (vinte e oito) distribuídas entre 3º ano A e B. Os 25 (vinte e 

cinco) alunos que não concluíram se distribuem entre 4 (quatro) evadidos e 21 (vinte 

e um) transferidos, conforme apontado no Gráfico 3. 

Desses alunos, cerca de 42 a 45 têm condições satisfatórias de darem 

continuidade a seus estudos, o que caracteriza aproximadamente, 90% de entrada 

das crianças na escrita. Quase a totalidade desses alunos lê fluentemente, 

respeitando a pontuação e interpretando o texto, independente de lidarem com 

palavras conhecidas ou desconhecidas. Uma pequena parcela, equivalente a 10 

alunos, ainda encontra dificuldade na leitura de palavras desconhecidas, embora 

todos tenham ingressado na escrita. Cerca de 8 a 5 alunos ainda se deparam com 

entraves na leitura e na escrita, embora todos tenham avançado em suas 

aprendizagens. 

Esses dados atestam que apontar e operacionalizar estratégias que 

considerem a heterogeneidade discente no contexto da sala de aula tem sido algo 

significativo em meio às questões que surgem no dia a dia das escolas. No entanto, 

restringir a aprendizagem a esse espaço frente à complexidade das demandas que 

extrapolam as relações estabelecidas na turma torna-se algo preocupante. A sala de 

aula deve ser entendida como espaço de análise e direcionamento de situações, no 

qual muito pode ser feito no que concerne à educação. Porém, existem questões de 

caráter político-administrativo que necessitam ser apontadas, considerando os 

complexos contextos socioeconômicos e políticos nos quais estão inseridas as 

escolas públicas.  

Nesta tese, um dos aspectos que necessitam ser repensados e 

coletivamente discutidos entre os profissionais que trabalham na escola diz respeito 

à organização escolar. Essa instituição educativa distribui os seus profissionais em 

professores, pessoal de apoio pedagógico e administrativo, cada um com suas 

respectivas funções. Se retomarmos ao Quadro 1, identificaremos que os 

profissionais que assumem a função de apoio pedagógico contabilizam três para o 

acompanhamento de nove turmas. Observamos, então, que esses profissionais não 

conseguem acompanhar diretamente o desdobramento do planejamento das aulas, 

realizado semanalmente. Um deles atua junto aos monitores do Programa “Mais 

Educação”, enquanto os outros dois são distribuídos entre as turmas. Infelizmente, o 

trabalho se concentra em algumas turmas enquanto as demais são secundarizadas. 
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Os próprios coordenadores, em razão de seus turnos de trabalho, não conseguem 

circular em meio às demandas de acompanhamento das turmas, o que faz emergir 

uma fragmentação da ação docente em que cada professor desempenha sua função 

na turma sem um trabalho coletivo propiciado pela própria escola. A interação que 

acontece entre os professores fica a cargo da identificação destes com seus pares, 

não oportunizada pelos profissionais de apoio pedagógico da referida instituição de 

ensino. 

Além da necessidade de um trabalho cíclico entre os coordenadores, em 

que estes pudessem circular entre as turmas, independentemente do turno, de 

forma que discutissem entre si possibilidades pedagógicas de avanços na 

aprendizagem discente, identificamos também que a responsabilização coletiva pela 

alfabetização das crianças ainda deixa a desejar em relação ao trabalho docente, 

conforme apontado no Capítulo 2. No transcorrer desses quatro anos de pesquisa, 

temos identificado que o compromisso de todos os professores com a leitura precisa 

ser reafirmado e que a perspectiva de uma alfabetização como responsabilização 

coletiva dos técnico-administrativos ao gestor não é encarada como prioritária. 

Embora termos como coletividade sejam ressaltados nos diálogos com a equipe 

administrativo-pedagógica e se façam presentes oficialmente no PPP, na proposta 

pedagógica e no regimento escolar não temos diagnosticado estratégias que, de 

fato, façam valer essa responsabilização coletiva pela aprendizagem das crianças. 

Dessa forma, o trabalho desenvolvido é caracterizado como fragmentado, 

uma vez que os professores que trabalham com turmas de anos semelhantes não 

planejam entre seus pares. A aprendizagem discente, nesse formato, não é 

compreendida como preocupação de uma equipe de profissionais, conforme 

almejado em uma perspectiva cíclica. Fica a cargo dos docentes que possuem 

afinidades estabelecerem diálogos entre si, não necessariamente como parte de 

uma proposta escolar que prime em seu cerne por um trabalho em equipe 

acompanhado semanalmente. 

Vislumbramos, ainda, entre a equipe gestora da escola a possibilidade de 

um professor de subciclo que atenda a turmas de 1º ao 3º ano, no entanto, o diálogo 

ainda é incipiente e parece ressoar como desafio repleto de impossibilidades por 

parte da equipe gestora. Essa probabilidade é apontada quando se considera o 

Quadro 1, acerca dos recursos humanos, composto por três servidores que são 

contratados como apoio pedagógico e assumem funções de caráter administrativo. 
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Excetuando-se o diretor e o vice-diretor, por defender-se, aqui, que estes devem ter 

domínio teórico no campo pedagógico, dois desses três servidores possuem a 

docência como cargo e o terceiro, a supervisão. Um assume o papel de secretário-

geral e os outros dois, de auxiliares administrativos. A saída de um desses 

profissionais para assumir a função de professor de subciclo quase não alteraria o 

quadro administrativo, pois a escola ainda permaneceria com seis servidores nesse 

quadro. O que se propõe aqui, em consonância com a Secretaria Municipal de 

Educação, é que esse professor poderia atuar auxiliando pedagogicamente as 

turmas de 1º ao 3º ano e, juntamente com a UERN, se estabeleceriam parcerias, 

através de projetos de pesquisa que se responsabilizassem pela formação desse 

professor, contemplando desde temáticas como registros e diagnósticos de 

aprendizagem à compreensão da responsabilização coletiva pela alfabetização.  

No que concerne à divisão das turmas, o que mais identificamos no Quadro 

2, em relação ao 2º e 3º ano é a distribuição dos alunos de forma não equitativa. Há, 

por exemplo, turmas de 1º ano com mais de 30 (trinta) crianças e a Educação Infantil 

com quase 50 (cinquenta) alunos. Em 2014, constituiu-se uma turma de 4º ano com 

42 (quarenta e dois) alunos. Destes, 7 (sete) eram repetentes. Isso demonstra que a 

gestão escolar precisa rever essa distribuição de alunos por ano, bem como 

preocupar-se com um plano de gestão, apresentado neste capítulo, que contemple 

as heterogeneidades que se materializam nessas turmas. Identificamos, ainda, a 

recorrência anual de turmas multiano, mesmo consideradas as dificuldades que a 

escola tem enfrentado no manejo pedagógico com estas durante o ano letivo. 

Quanto à existência dessas turmas, no subitem (Re)Conhecendo o lugar onde se 

fundam as práticas pedagógicas, no Capítulo 2, fazemos uma comparação destas 

com o atendimento à realidade das escolas rurais que, geralmente, lidam com um 

baixo número de matrículas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Se existem 

alunos suficientes a serem redistribuídos entre as turmas, que se implementem 

políticas de acompanhamento direto das crianças que nessas turmas ingressam. Os 

inúmeros desafios próprios da entrada das crianças na escrita, em seus diferentes 

processos de alfabetização, quando não compreendidos, tornam-se, para alguns 

professores, intransponíveis barreiras que se repercutem nos altos índices de 

analfabetos funcionais. Imaginemos a complexidade enfrentada pelos professores 

ao lidarem com crianças que ingressam em anos letivos diferentes e, embora haja a 

oportunidade de dialogar com alunos de faixa etárias e experiências diferentes, para 
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o professor, as dificuldades se multiplicam quando estas são postas no mesmo 

espaço físico. Se materializam principalmente, na avaliação do desempenho infantil, 

na aplicação de atividades diferentes a crianças em momentos de aprendizagem 

também diferentes. 

O descontrole do fluxo de entrada de crianças após o início do ano letivo por 

parte da equipe gestora da escola e a falta de critérios depois da matrícula das 

crianças se caracterizam como prejudiciais ao acompanhamento da aprendizagem 

discente. Consideramos também que, conforme o fluxo de alunos apresentado no 

Quadro 2, dos 9 (nove) ingressantes na turma multiano, em 2013, dentre eles, 3 

(três) que foram matriculados na turma após o início do segundo semestre, 2 (dois) 

precisaram de atendimentos individuais. Esse quadro torna-se ainda mais 

preocupante quando constatamos que essas crianças possuem poucos registros a 

respeito de sua vida escolar nas escolas onde foram matriculadas em anos 

anteriores, com exceção de alguns mínimos registros nos diários de classe. A 

ausência de controle do número de alunos matriculados após o início do ano letivo, 

por parte da equipe gestora, se constitui em um fator complicador, o que tem 

causado angústias aos docentes na avaliação do trabalho semanal e reafirma a 

necessidade da elaboração de um plano de gestão. 

É compreensível que a escola precisa abrigar as crianças que nela chegam, 

sem discriminação, conforme reza o artigo 5° da LDB 9394/96, que reconhece o 

acesso ao Ensino Fundamental como direito público. O controle do fluxo e a criação 

de critérios para a matrícula inicial das crianças podem ser estabelecidos pela 

escola. Consideramos que a ausência de normas venha intensificando esse fluxo 

descontrolado e, por consequência, dificultando o acompanhamento sistemático da 

aprendizagem das crianças nas turmas. 

Se por um lado não se pode controlar a saída das crianças, já que ela se 

vincula a fatores externos à escola, melhorar a representação que os pais têm 

acerca da instituição de ensino. Talvez resulte na permanência das crianças na 

escola onde iniciaram seus estudos. Coletivamente, no último encontro realizado 

com a equipe escolar, em novembro de 2014, em que discutimos resultados desta 

pesquisa e redimensionamentos no trabalho administrativo-pedagógico, foi sugerida 

a elaboração de projetos coletivos com a parceria da UERN, a partir do que se 

vislumbrou a possibilidade de divulgação das práticas exitosas nos anos iniciais. 

Dessa reunião, também fluiu a necessidade de divulgação de resultados de 
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avaliações externas, como o IDEB, que, em 2013, excedeu a meta desejada, o que 

tem sido significativo para a escola e sua entidade mantenedora, embora pouco 

divulgado.  

É necessário que a escola elabore mecanismos para lidar com o fluxo de 

alunos. Uma das nossas sugestões é uma aposta na divulgação das práticas 

exitosas, do avanço no IDEB nos últimos anos, fatores que modificam a 

representação dos pais acerca da escola, uma vez que mais de 50% dos alunos 

transferidos continuam estudando no município, em outras unidades da rede 

estadual ou municipal. Os fatores econômicos que dificultam a permanência das 

crianças na escola sempre irão existir, e sobre eles os profissionais da educação 

não conseguem ter controle. Porém, a distorção idade/série, os índices de 

transferência, a evasão e a reprovação necessitam ser investigados sob a ótica de 

um trabalho pedagógico que amenize as heterogeneidades discentes em sala de 

aula. O controle assíduo da frequência dos alunos também se constitui uma 

ferramenta para que as famílias beneficiadas com programas como o “Bolsa família” 

possam sentir-se responsáveis pela permanência das crianças na escola. 

Consideramos que esses mecanismos para lidar com o fluxo de alunos terão maior 

êxito se os profissionais da educação se empenharem em compreender o 

desenvolvimento da aprendizagem como contínuo, de fato, tanto durante um ano 

letivo quanto durante anos e níveis de ensino diferentes. 

Uma organização escolar sem critérios, que prima por ajustes 

administrativos domésticos, consequentemente, desconsidera os impactos dos 

acordos na aprendizagem, a influência direta destes no trabalho docente. Para que a 

dinâmica escolar seja redimensionada é essencial que a organização escolar seja 

debatida de forma a amenizar problemáticas e a responsabilizar coletivamente o 

grupo pelas questões administrativo-pedagógicas. 

Sentimos o impacto dessa organização escolar sem critérios ao analisarmos 

o desempenho das crianças em quatro anos de trabalho – 2011 a 2014 – e ao 

apontarmos casos de alunos que não tiveram suas aprendizagens continuamente 

acompanhadas por oscilarem entre turmas, escolas e municípios. Dos 10 (dez) 

alunos ingressantes entre os anos 2013 e 2014, 5 (cinco) passaram a fazer parte 

dos alunos que foram atendidos individualmente pelos bolsistas desta pesquisa. 

Nesse sentido, se o Projeto Desafios pretendia investigar as lacunas em 

relação à dobradiça entre Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e 
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entre os anos posteriores desse nível de ensino, constatamos que, em nível de polo 

da UERN, essa dobradiça também necessita acontecer no decorrer do próprio ano 

letivo, em que os processos de aprendizagem das crianças são considerados como 

parte de um processo de progressão, independentemente dos espaços escolares 

que elas frequentam 

Outro fator que merece ser refletido diz respeito a formação e titulação dos 

professores e da equipe gestora da escola, considerando que estas parecem não 

convergirem para a melhoria do trabalho escolar. No Quadro 1, constatamos que a 

diretora, a vice e as três supervisoras são especialistas em áreas afins à educação – 

Gestão escolar, Educação inclusiva e Psicopedagogia. Dos 7 (sete) profissionais 

que atuam na área administrativa, distribuídos em serviços de secretaria, 3 (três) 

também são especialistas em áreas educacionais – Formação de Professores e 

Psicopedagogia. Dos 13 (treze) professores, 3 (três) possuem especialização em 

Psicopedagogia. Nesse quadro, um dos professores atua como psicopedagogo. No 

entanto, ao solicitarmos relatos descritivos acerca das crianças que realizaram 

atividades com essa profissional, constam em nossos registros apenas dois, o que 

se torna irrisório diante do número de crianças que apresentaram dificuldades de 

aprendizagem nos nossos diagnósticos. A formação parece não se relacionar 

diretamente ao trabalho cotidiano com os desafios reais no contexto do Ensino 

Fundamental de nove anos, o que nos leva a questionar o tipo de formação a que 

esses profissionais têm acesso e a relação entre teoria e prática necessária aos que 

se destinam a obter êxito em seus processos formativos no campo das ciências 

humanas.  

As reflexões apresentadas neste capítulo se encaminham para a 

necessidade de um plano de gestão que, em seus aspectos administrativo-

pedagógicos, apontem objetivos, metas e estratégias de trabalho que amenizem as 

heterogeneidades nos diferentes processos de aprendizagens das crianças, isto é, 

um plano que atenda às Diretrizes postas no Plano Nacional de Educação (2014-

2024), em suas Metas 2 e 5, já enfatizadas na introdução desta tese, que preveem a 

elaboração de mecanismos para o acompanhamento individual dos alunos do 

Ensino Fundamental e a alfabetização de todas as crianças, no máximo, até o final 

do 3º (terceiro) ano do Ensino Fundamental.  

Essas metas e estratégias coincidem com o propósito desta pesquisa 

centrada na análise dos entraves e das possibilidades postas pelas condições reais 
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em que o trabalho escolar se materializa nos anos iniciais, durante a elaboração de 

uma proposta curricular no campo da linguagem, com foco na entrada das crianças 

na escrita. Abaixo, no Fluxograma 4, apresentamos sugestões de tópicos que 

podem compor o plano de gestão que foi apresentado à escola campo desta 

pesquisa como parte de um projeto investigativo a ser desenvolvido em parceria 

com a UERN: 

 

   

 
Fluxograma 4 – Plano de gestão 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

Embora não possamos reduzir a complexidade que envolve o ensino e a 

aprendizagem nos anos iniciais à elaboração e à implementação de um plano de 

gestão, essa pesquisa aponta para a inexistência deste como uma lacuna que 

poderá ressoar diretamente o IDEB e a qualidade do ensino. Esse plano 

contemplará a formação continuada de professores para lidar com peculiaridades do 

processo de aprendizagem infantil, desde a concepção de alfabetização às formas 

de registro que facilitam olhares diversos sobre uma mesma criança em momentos 

distintos de seu processo de aquisição da leitura e da escrita. Outra questão que 

formulamos incide sobre onde encontrarmos formadores que discutam e busquem 

possibilidades reais para lidar com as demandas da escola. Conforme apontado em 
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partes no PPP, já enfatizado, e de acordo com a marcante influência de perspectivas 

teóricas como a construtivista, identificamos a aplicação de antigas fórmulas 

construtivistas ou a adaptação a objetivos oriundos dos discursos político-

educacionais, em que são recorrentes termos como cidadania, aluno ativo, 

consciência política, dentre outros, que pouco revelam sobre possibilidades reais 

para lidar com a alfabetização infantil como problemática histórica, etapa do ensino 

se constitui o calcanhar de Aquiles da educação brasileira 

No decorrer de quatro anos, os alunos acompanhados em seus diferentes 

processos de entrada na escrita conseguiram ter suas singularidades respeitadas e 

trabalhadas, de acordo com o que a Tabela 5 apresenta acerca dos atendimentos 

individuais, que ao longo dos anos foram decrescendo conforme as crianças iam 

ingressando na escrita. Esses dados mostram que é possível e viável a elaboração 

de propostas que contemplem o acompanhamento da aprendizagem dos alunos em 

espaços escolares no contexto do Ensino Fundamental de nove anos, embora nem 

sempre a aprendizagem se efetive. 

Assim compreendido, tanto os fatores ligados à sala de aula quanto os 

extraclasse, de caráter político-organizacional, necessitam estar antenados com um 

plano de gestão que articule o trabalho pedagógico como um todo. Caso contrário, 

os arranjos pedagógicos que direcionam a relação professor/aluno vão continuar 

sendo atravessados por questões de cunho externo à sala de aula. Esses arranjos 

impossibilitam um acompanhamento da aprendizagem discente de forma mais 

detalhada e cotidianamente analisada, implicando resultados quantitativos e 

qualitativos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

Retomaremos, inicialmente, o propósito desta pesquisa, centrado na análise 

dos entraves e das possibilidades postas pelas condições reais em que o trabalho 

escolar se materializa nos anos iniciais, durante a elaboração de uma proposta 

curricular no campo da linguagem, com foco na entrada das crianças na escrita. De 

fato, constatamos que existem condições possíveis de trabalho pedagógico que 

impactam de forma qualitativa na alfabetização das crianças. No entanto, nada 

garantirá que a alfabetização se consolide com todos os alunos, posto que a 

heterogeneidade e as singularidades da infância exigem estratégias diferenciadas 

com cada criança e as reinvenções metodológicas estão imbrincadas em relações 

político-administrativas que necessitam ser reorganizadas, por impactarem 

diretamente no trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula. Mesmo tendo 

clareza dessa não garantia, reforçamos, nesta tese, que a sensibilização dos 

professores para melhor se interessarem pelas singularidades da infância e um 

repertório de conhecimentos acerca da aquisição da linguagem fazem a diferença no 

contexto do Ensino Fundamental de nove anos 

Apesar da não garantia da aprendizagem de todas as crianças, 

compreendê-las, situando-as quanto às dificuldades apresentadas, apontando 

recuos e avanços em meio às diversas tentativas de inseri-las na escrita, reforça a 

consistência de manejos pedagógicos planejados e orientados. Esses manejos 

podem ajudar a escola pública a superar o déficit histórico em relação à aquisição da 

leitura e da escrita, que tem marcado a educação básica nacional. 

Identificamos que o acompanhamento das singularidades e dos manejos 

pedagógicos na forma de trabalhos coletivos torna-se necessário tanto no que diz 

respeito à implantação do currículo do Ensino Fundamental de nove anos quanto à 

compreensão dos processos formativos pelos quais os alunos passam. Enquanto 

esse acompanhamento não acontece, várias são as situações de crianças que, por 

não serem compreendidas em seus diferentes processos de entrada na escrita, vão 

transitando por anos de estudo sem que suas subjetividades sejam respeitadas. Isso 

nos faz refletir sobre a consolidação de um problema histórico – a disparidade 

idade/série e a ausência de políticas públicas que garantam a permanência das 

crianças nas salas de aula, com direito a uma educação de qualidade. As diretrizes 
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postas no PNE, em suas metas, pouco se materializarão no cotidiano das escolas, 

caracterizando-se apenas como parte do discurso burocrático na educação. 

Reportando-nos aos questionamentos que guiaram esta tese, quanto à 

compreensão das dificuldades de aprendizagem das crianças, a partir de situações 

reais, que impliquem a transição entre a Educação Infantil, o 1º ano e entre os 

posteriores, consideramos imprescindível que nossos órgãos do sentido – olhos e 

ouvidos – estejam atentos às situações que surgem no cotidiano das salas de aulas, 

aos pormenores que se escondem nas entrelinhas das representações das crianças, 

nem sempre visíveis aos olhos docentes. Esse trabalho exige também a 

corporalidade por parte do professor, um agente que necessita compreender o real 

sentido da oralidade na alfabetização infantil para que possa imbricar seu corpo nas 

relações pedagógicas estabelecidas. Essa implicância resulta do fato de atestarmos 

não somente a necessidade da exploração da oralidade na alfabetização infantil. 

Além disso, é preciso ser estendê-la ao docente, que ainda está a compreender 

como sinônimos a fala cotidiana e a oralidade, apresentada por Belintane (2013). 

 Para a compreensão das dificuldades de aprendizagem, necessitamos 

também construir novas formas diagnósticas que informem sobre a aprendizagem 

discente, que nos faça progredir desde a elaboração de critérios para a análise do 

desempenho dos alunos na oralidade, leitura e escrita, à tabulação de dados através 

de gráficos/tabelas e relatos escritos. Infelizmente, todos os docentes envolvidos 

nesta pesquisa apresentaram fragilidades no tratamento dos dados, ou seja, ao 

desejar assumir-se como pesquisador, o professor se depara com entraves na 

elaboração e sistematização de informações, no uso de suportes eletrônicos que 

denunciam uma formação ainda incipiente para lidar com as novas tecnologias em 

sala de aula.  

Por um lado, lidamos com docentes que fazem parte de uma classe 

proletária para a qual os suportes eletrônicos não chegaram com a mesma rapidez 

que para outras classes. Por outro lado, surgem demandas em ritmo cada vez mais 

acelerado que exigem o manuseio de instrumentos/suportes que podem ser 

utilizados como recursos pedagógicos. Essas demandas subentendem profissionais 

que compreendam o sentido das memórias extensivas no contexto da educação 

contemporânea e atentem à reafirmação da corporeidade em tempos de avanços 

tecnológicos, em que as crianças não podem ser relegadas a aprender sozinhas a 

lidar com as novas tecnologias. A orientação, principalmente, às crianças em fase de 
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aprendizagem sempre será necessária, caso não queiramos reforçar o processo de 

dessimbolização, criticado por Dufour (2005), em que as referências clássicas de 

orientação das novas gerações estão perdendo espaço social.  

Retomando ainda a compreensão das dificuldades de aprendizagem 

discentes, através de situações reais, que impliquem a transição entre a Educação 

Infantil, o 1º ano e entre os anos posteriores, o registro torna-se uma ferramenta 

pedagógica que auxilia significativamente o trabalho do professor. Infelizmente, a 

dinâmica de registro sobre a aprendizagem discente nas escolas, restrita aos diários 

de classe e às mínimas anotações a cargo de cada docente, muitas vezes sem 

especificação da data que demarca quando foram elaborados, não dá conta de um 

acompanhamento sistemático do desempenho de cada criança. A retomada de 

atividades realizadas pela criança, desde a Educação Infantil, mesmo quando estas 

iniciaram sua vida estudantil em outras escolas, constrói pontes sustentáveis entre 

anos letivos e no decorrer de um mesmo ano, facilitando a transição entre níveis de 

ensino e solidificando a ideia de continuidade na aprendizagem. Nessa dinâmica, o 

processo de alfabetização, de fato, assume um caráter de continuidade. 

O registro sistemático da aprendizagem dos alunos e a revisão contínua da 

progressão destes são necessários à condução dos processos educativos. 

Diagnosticamos que, da ausência de sistematizações escritas que enfocassem a 

aprendizagem discente em suas especificidades à consolidação destas, os docentes 

passaram por um processo de mudança de foco, ressoando qualitativamente na sua 

formação e na condução do trabalho pedagógico, posto que muitos dos registros, no 

início da pesquisa, restringiam-se à prática docente, o que resultava em pouco ou 

nenhum diagnóstico da aprendizagem das crianças. Esses registros rememoravam 

os relatórios finais das licenciaturas absorvidos pelo excesso de descrição da aula e 

desprovidos de informações significativas sobre as crianças. Ao longo da pesquisa, 

os registros passaram a contemplar a progressão dos alunos, enfocando o entorno 

da aula, porém, com ênfase nas crianças. A mudança de foco no registro dos 

professores foi identificável: de relatos que se debruçavam sobre o desempenho da 

aula a escritas reveladoras das subjetividades infantis, em que as crianças são 

apresentadas como indivíduos que, independentemente de sua participação na aula, 

se faziam presentes nos relatos. De relatos extremamente sintéticos, sem 

demarcação temporal ou contextual, que quase nada revelavam a respeito do 

desempenho das crianças, passaram à elaboração de tabelas e gráficos que 
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informavam minuciosamente acerca da aprendizagem ou a ausência desta, com 

foco nos reposicionamentos subjetivos das crianças, cronológica e contextualmente 

situados.  

Além desse avanço considerável, que possibilitou uma análise longitudinal 

da aprendizagem das crianças e seus professores, identificamos progressos na 

categorização do desempenho do aluno quanto à oralidade/rébus/leitura e escrita, 

apresentado no Quadro 3. Com essa constância de registros mais detalhados e 

direcionados à aprendizagem, emergiu entre os membros da pesquisa e os 

professores envolvidos uma prática coletiva de avaliação, em que os objetivos de 

ensino54 eram elencados e discutidos em grupo, algo considerado relevante no 

contexto dos nos anos iniciais. 

Através de manejos da heterogeneidade de forma mais cuidadosa, 

constatamos a necessidade de uma escuta aguçada aos pormenores da linguagem, 

possibilitando diagnósticos mais completos e atentando aos apelos nem sempre 

ouvidos, reafirmados em A negativa (1976), explorada por Freud e reforçada por 

Lacan. Apontamos ainda as possibilidades que os textos orais, quando explorados 

no processo de alfabetização infantil, propiciam para a criança. As narrativas 

permitem que elas assumam posições discursivas divergentes das que comumente 

ocupam institucionalmente no ambiente escolar. As práticas de leitura e escrita 

oportunizam a reconstrução de subjetividades. Os traquejos com as adivinhas, 

parlendas, trava-língua, dentre outros têm oferecido recursos essenciais à 

emergência de uma subjetividade de entre-textos, discutida por Belintane (2013).  

Refletindo sobre que posicionamentos os docentes podem assumir frente 

aos desafios postos na atualidade no contexto da alfabetização, reforçamos, a 

princípio, o compromisso docente com a alfabetização infantil como causa social que 

necessita ser enfrentada a partir de situações reais. Exige-se do professor despir-se 

de lamentações históricas fundadas nas questões sociais como respostas às 

dificuldades apresentadas pelos alunos em sala de aula. Se o entorno sociocultural 

deve ser considerado, isso não implica a sustentação deste como causa de todas as 

problemáticas que envolvem a alfabetização infantil, o que acaba por desconsiderar 

as particularidades da infância, que necessitam estar imbricadas na concepção 

docente de alfabetização. O enfrentamento das dificuldades de aprendizagem e a 

                                                           
54 Esses objetivos estão postos no plano de ensino, no Anexo L. 
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implicância de profissionais comprometidos com esse processo faz uma grande 

diferença nas escolas. No entanto, esse compromisso não pode ficar a cargo das 

subjetividades discentes, necessitando ser mobilizado pela escola como um todo. 

Infelizmente, algumas práticas docentes bem-sucedidas, no sentido de enlaçar a 

criança na oralidade, leitura e escrita, ficam a cargo das subjetividades dos 

professores, ou seja, as práticas exitosas não são discutidas coletivamente, na 

tentativa de encontrar possibilidades reais para lidar com a alfabetização infantil, 

efetivando-se entre as quatro paredes da sala de aula, sem que sejam debatidos os 

motivos que as levaram a obter êxito. O professor comprometido posiciona-se de 

modo a buscar conhecimentos que complementem sua formação acerca da 

alfabetização e seu processo, precisando inventar estratégias didáticas que 

mobilizem corporeidade e suportes eletrônicos, em um misto de narrador 

contemporâneo antenado com as mudanças na era da informação. 

Quanto às lacunas identificadas no campo da formação docente, ao lidarmos 

com as dificuldades de aprendizagem dos alunos, identificamos uma formação que 

não oferece subsídios teóricos suficientes, considerando a sensibilidade docente 

atrelada a um repertório de conhecimentos passíveis de serem mobilizados no 

contexto da prática do professor. As entidades mantenedoras das escolas podem 

mobilizar-se a fim de complementar essa formação no contexto da formação 

continuada. Atentamos para o fato de que, tanto quanto para os alunos, a 

aprendizagem tem que ser interessante, ou seja, a formação do corpo docente 

também tem que levar em conta seus desejos e interesses. As escolas necessitam 

apostar mais em trabalhos que partam do seu chão e criticar os pacotes formativos 

que, hierarquicamente elaborados, desconsideram as suas condições reais, sem 

provocar mudanças nas metodologias de ensino, de modo a ressoar 

qualitativamente na alfabetização. As formações e os títulos que os profissionais da 

educação – equipe gestora e professores – possuem parecem não impactar no 

manejo cotidiano com a alfabetização infantil, o que nos conduz a questionamentos 

acerca da formação a que esses profissionais tiveram acesso. Esse apontamento 

subentende uma revisão das metodologias de ensino do professor formador e o 

esforço profissional para aliar teoria e prática no contexto do desempenho de seus 

papéis. 

Em termos de avanços no campo da formação profissional docente, 

identificamos nesta pesquisa a imprescindibilidade de um trabalho acompanhado 
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continuamente, envolvendo desde as conquistas no processo autoformativo até as 

mudanças de posicionamentos que propiciam a emergência de um docente que 

pensa sobre seu fazer educativo. Nessa perspectiva, esta pesquisa expõe a 

arquitetura de uma docência que tem a pesquisa como base, modificando a prática 

cotidiana dos professores em um laboratório dinâmico em que suas ações são 

constantemente acompanhadas e redimensionadas. A escrita pode ser entendida 

como ferramenta autoformativa que contribui para avanços profissionais por parte do 

professor, ao ser exercitada com mais zelo pedagógico e com mais qualidade ao 

reportar-se aos alunos.  

Tratam-se de mudanças na ação docente que buscam o envolvimento de 

todos os alunos na dinâmica de sala de aula, voltadas, principalmente, aos que 

compõem a turma de trás, os quais nem sempre estão enlaçados pelo ensino, 

conforme defendido por Brandão (1994). Para esses alunos, os processos 

formativos também necessitam ser significativos e exigem intervenções pedagógicas 

insistentes e cautelosamente planejadas. 

 No campo da formação, ressaltamos ainda que esta pesquisa tem sido 

significativa para os bolsistas que dela participaram. É notório o quanto os 

graduandos e pós-graduandos, no caso específico do polo de Pau dos Ferros, dos 

cursos de Pedagogia e Letras progrediram em seus processos formativos. Não só 

os professores institucionalmente responsáveis pelas turmas avançaram em seus 

processos formativos, mas os alunos da graduação também vivenciaram uma 

experiência entre docência e pesquisa que os inseriu mais cedo na dinâmica de 

trabalho em sala de aula e os instigou a conviver com problemáticas que surgem 

nas instituições de ensino para as quais a formação acadêmica nem sempre fornece 

subsídios teóricos 

Os bolsistas de pós-graduação envolvidos no projeto também têm 

direcionado melhor suas reflexões sobre o contexto das salas de aula, o que vem 

provocando discussões profícuas nesse espaço, em que a formação stricto sensu 

chega à educação básica e sobre ela debruça seu olhar investigativo, contemplando 

o ensino e suas problemáticas na escola pública. 

Na busca por respostas sobre os aspectos surgidos no contexto escolar que 

têm impacto direto na alfabetização infantil e necessitam ser repensados, 

identificamos o fluxo discente e a necessidade de estabelecerem-se critérios para a 

distribuição dos profissionais que atuam nos espaços escolares em suas respectivas 
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funções. Emerge, nesse sentido, a necessidade de um plano de gestão, conforme 

apresentado no Fluxograma 4, que alie questões emergentes como o fluxo e a 

aprendizagem dos alunos, em que a responsabilização coletiva pela aprendizagem 

esteja posta. Atrelamos a esses fatores a implicância de um professor para 25 ou 30 

alunos, constituindo-se ainda o calcanhar de Aquiles de uma educação que precisa 

rever seu formato. 

Embora até então não haja por parte da escola insistência em estratégias 

que controlem e minimizem o fluxo dos alunos, que durante o ano letivo solicitam 

transferência, discutimos coletivamente o investimento em políticas contínuas de 

divulgação de práticas exitosas na escola que influenciem as representações que os 

pais possuem acerca da educação nela oferecida. As próprias avaliações externas 

que superaram as metas nacionais projetadas, nos últimos anos, não são divulgadas 

para além da comunidade escolar, não chegam à comunidade local como um todo, 

permanecendo no nível da socialização entre profissionais da educação e alguns 

poucos pais que comparecem aos encontros na escola, quando solicitados. 

Quanto à equivalência de um docente para 30 ou mais alunos não 

correspondente a um trabalho direcionado e minuciosamente acompanhado. Se as 

políticas públicas são incapazes de tocar em tal lacuna no Ensino Fundamental, por 

que não propor na escola uma reorganização em que, com o quadro excedente de 

professores que não atuam no magistério dos anos iniciais, estes assumam a 

docência, circulando entre as turmas, planejando e acompanhando 

sistematicamente a alfabetização nos anos iniciais?  

A experiência desenvolvida na Escola de Aplicação da USP, com o ingresso 

de um professor de subciclo como suporte pedagógico, tem ressoado 

qualitativamente na aprendizagem dos alunos. Isso leva a crer que um processo de 

reorganização que mobiliza os recursos humanos, legalmente autorizado, pode 

gerar ações profícuas em uma escola de pequeno porte, como na que funcionou 

como objeto desta pesquisa e pode fazer a diferença quantitativa e qualitativamente 

na escola pública. A sugestão de um professor subciclo que acabe por articular entre 

os docentes a ideia da alfabetização infantil como responsabilização coletiva ressoa 

de forma significativa na escola, pois, no Quadro 1, dos recursos humanos, 

identificamos que a escola dispõe de docentes que podem assumir essa função. 

Essa sugestão só fará sentido se combinada às articulações de profissionais 

comprometidos com a relação entre teoria e prática. A reestruturação do Ensino 
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Fundamental de nove anos ou qualquer outra reformulação na educação básica 

requer trabalhos mais direcionados, que orientem as escolas e, nestas, os 

professores e a gestão acerca das mudanças no ensino e na aprendizagem. Esses 

direcionamentos tornam-se fundamentais para que as mudanças no sistema 

educacional não causem impactos apenas em termos de nomenclatura ou de 

engajamento em novas tendências educacionais, mas se consolidem, de fato, em 

mudanças no ensino e na aprendizagem.  

Ainda que tenhamos clareza dos esforços que podem ser feitos no contexto 

da sala de aula, sobre esse espaço pesam os acordos administrativos que, muitas 

vezes, desconsideram a escola como um espaço em que as decisões precisam ser 

responsabilizadas coletivamente. Nessa perspectiva, o engajamento da equipe 

escolar nas decisões político-pedagógicas que permeiam essa profissão torna-se 

necessário. 

Infelizmente, ainda predominam entre as paredes escolares práticas 

individualizadas de condução do processo educativo, envolvendo desde o 

planejamento do ensino até o modo como os professores se reportam a seus 

alunos, como apropriações suas. Tais práticas acabam sendo reforçadas pela 

secretaria de educação e pelo poder executivo. Essa forma individualizada de 

conceber a educação nos anos iniciais parece algo historicamente predominante nas 

escolas, o que não condiz com uma dinâmica de trabalho em ciclos de 

aprendizagem que requer, acima de tudo, ausência de rupturas entre níveis de 

ensino e entre os anos iniciais do Ensino Fundamental. Propomos, ainda, a 

necessidade de mudança nos planos de formação docente, no sentido de um 

processo formativo voltado para o trabalho em equipe. Esses planos poderiam 

contemplar funções, especializações e insistir em estratégias pedagógicas para lidar 

com alunos que resistem à escuta, considerando, também, a necessidade de 

discussões mais aprofundadas acerca de registros de aprendizagem no contexto do 

Ensino Fundamental de nove anos. As perspectivas formativas que chegam às 

escolas poderiam ser mais flexíveis e as suas diretrizes acoplarem as experiências 

edificadas no chão desse espaço educativo, acrescentando-lhes um repertório de 

conhecimentos necessários à compreensão dos processos de aprendizagem 

discentes, atravessada por escutas e olhares aguçados às crianças que muito têm a 

ensinar aos seus professores sobre suas singularidades. Analisando os projetos e 

programas dos quais a escola participa ou participou no período de 2011 a 2014, 
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constatamos que a maior parte destes é hierarquicamente elaborada e não traz 

mudanças significativas ao ensino e à aprendizagem. Muitas pesquisas que chegam 

às escolas com hipóteses previamente elaboradas consideram os indivíduos e os 

espaços escolares como objetos de estudos aptos à testagem, quase sempre 

desaparecendo após a coleta de dados e dificilmente retornando às unidades de 

ensino com seus resultados previamente concebidos.  

Infelizmente, como consequência de um sistema norteado por políticas 

neoliberais individualizadas, detectamos a predominância de um espírito competitivo 

e a ideia de meritocracia, que prevalecem sobre os profissionais que se destacam 

por terem melhores relações com a turma ou melhor desempenho em sala de aula. 

Desse modo, é como se o fazer pedagógico historicamente teorizado ficasse a cargo 

das subjetividades docentes e as discussões históricas a respeito de 

profissionalismo, saberes e identidade no magistério fossem secundarizadas, sob a 

incumbência das instâncias subjetivas dos sujeitos. Questionamos até que ponto as 

políticas meritocráticas que reforçam o êxito individual em detrimento do êxito da 

prática docente são sinônimos de melhorias qualitativas no ensino e na 

aprendizagem na educação básica, se as condições específicas de letramento das 

crianças não são discutidas e direcionadas cotidianamente. Essas políticas 

ressoariam melhor se reforçassem as práticas bem-sucedidas nas escolas, 

coletivamente edificadas, voltadas ao processo da aprendizagem, e não ao 

resultado final do ano letivo. Junto à proposta de mérito, inclusive financeiro, por 

parte do poder público, para os que se sobressaem no magistério dos anos iniciais, 

deveriam figurar preocupações com a formação docente e com uma avaliação em 

que o desempenho dos profissionais fosse, de fato, avaliado para além dos 

resultados de cada ano letivo. 

Sobre a proposta de linguagem elaborada, esta foi construída considerando 

a categorização dos objetivos em mínimos e de transição55, contemplando diferentes 

níveis de aprendizagem e possibilitando um elo entre a heterogeneidade teorizada e 

empiricamente direcionada. Além de atender a um dos propósitos para o Ensino 

Fundamental de nove anos, que prevê, conforme o Parecer CNE/CEB n. 4/2008, a 

elaboração de uma proposta para cada escola, auxilia os professores no trabalho 

visto em uma perspectiva de ciclo, contribuindo para a compreensão das dobradiças 

                                                           
55 Esses objetivos foram apresentados no Capítulo 3, acrescidos à elaboração do material posto no 

Anexo L. 
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entre os anos iniciais. Essa proposta foi elaborada considerando a oralidade como 

ponto de partida para a aprendizagem discente. Além de não ser construído 

mediante módulos hierarquicamente controladores do fazer docente, esse processo 

foi discutido e elaborado coletivamente em meio aos embates e aos divergentes 

posicionamentos dos profissionais que atuam nos anos iniciais da educação básica. 

A elaboração dessa proposta também gerou várias discussões quanto à inclusão ou 

não de projetos a partir de temáticas sugeridas por profissionais de outras áreas, 

considerando que a quase totalidade dos projetos elaborados durante o 

planejamento semanal parte de temáticas propostas por representantes da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Esses projetos não contemplam as 

dificuldades apresentadas pelas crianças, sendo elas que precisam se adaptar aos 

objetivos docentes que nem sempre as consideram.  

Nesse sentido, reafirmamos que discutir a alfabetização infantil no contexto 

do Ensino Fundamental é pertinente e aponta possibilidades formativas da educação 

básica ao ensino superior que necessitam ser discutidas coletivamente. Mesmo em 

espaços marcados pela heterogeneidade, a exemplo da sala de aula da escola 

pública, podemos conseguir otimizar a alfabetização. Ações diagnósticas e 

interventivas que implicam olhares e escutas aguçadas aos pormenores da 

linguagem, estendendo-se também à prática docente, tornam-se imprescindíveis no 

contexto do Ensino Fundamental de nove anos.   

Ao parafrasearmos Gonzaguinha, quando declara: “Toda pessoa sempre é 

as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas”, compreendemos que são 

das marcas das lições diárias de outras pessoas que a educação se constitui, tanto 

em espaços escolares como nos não escolares. Que as nossas marcas deixadas 

nos aprendizes de hoje sejam qualitativas. É estando abertos a essas marcas que 

sinalizamos as contribuições de tantas pessoas nos processos formativos de “tantas 

gentes”, em um trabalho investigativo como este. É com o intuito de contribuirmos 

com a escola pública que este trabalho se inscreve, olhando para as crianças e o 

chão da escola de forma a encontrarmos mais possibilidades que entraves que 

marquem passos qualitativos na alfabetização infantil. 

 

 

  



212 

 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRÉ, Marli Elisa D. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995. 

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 1981. 

BELINTANE, Claudemir. Vozes da escrita: Em tempos de crianças e menestréis. 
Revista Estilos da clínica, São Paulo, v. 13, n. 25, p. 36-51, 2008.  

______. Oralidade, alfabetização e leitura: enfrentando diferenças e complexidades 
na escola pública. Educ. Pesquisa, v. 36, n. 3, p. 685-703, dez. 2010. 

______. A oralidade faz escrita na(s) infância(s): pesquisas e reflexões sobre a 
relação oralidade-escrita nos anos iniciais de escolarização. 2011. Tese (Livre 
Docência) – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2011. 

______. Oralidade e alfabetização: uma nova abordagem da alfabetização e do 
letramento. São Paulo: Cortez, 2013. 

BENJAMIN, W. O narrador. In: BENJAMIM, W. Magia e técnica, arte e política: 
obras escolhidas. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993.  

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A turma de trás. In: MORAIS, Regis (Org.). Sala de 
aula: que espaço é esse? São Paulo: Papirus, 1994. p. 105-122. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: língua portuguesa. Brasília, 
1997. 

______. Portaria Interministerial n. 17, de 24 de abril de 2007. Institui o Programa 
Mais Educação. Disponível em: 
<http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/mais_educacao/port_17_120110.
pdf>. Acesso em: 09 jun. 2014. 

______. Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de 
Educação e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm >. Acesso 
em: 20 nov. 2014. 

______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil- 
(volume1) Brasília: MEC/SEF, 1998. 

______. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006. 
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 
Pedagogia, licenciatura. Brasília, 2006. 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/mais_educacao/port_17_120110.pdf
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/mais_educacao/port_17_120110.pdf


213 

 

 
 

______. Decreto 6.286, de 05 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na 
Escola. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF. 2009. 
Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=14578:programa-saude-
nas-escolas&Itemid=817>. Acesso em: 05 de set. 2013. 

______. Lei n. 9.394, de 20 de Dezembro de 1996. Do Ensino Fundamental. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 20 dez. 1996. 

______. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. Disponível em: 
<http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=13167>. Acesso em: 
11 abr. 2013. 

______. Portaria n. 867, de 4 de julho de 2012. Institui o PNAIC. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF. 2012. Disponível em: 
<http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/port_867_040712.pdf>. Acesso em: 12 jul. 
2013. 

______. Decreto n. 6.094, de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre o Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF. 2007. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm>. 
Acesso em: 12 jul. 2013. 

______. Lei n. 11. 114, de 16 de maio de 2005. Torna obrigatório o início do ensino 
fundamental aos seis anos de idade. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil, Brasília. 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Lei/L11114.htm>. Acesso em: 11 abr. 2013. 

______. Decreto Presidencial n. 5.803, de 08 de junho de 2006. Dispõe sobre o 
Observatório da Educação, e dá outras providências. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Brasília. 2006. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Decreto/D5803.htm>.   
Acesso em: 12 abr. 2013. 

______. Lei n. 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Dispõe sobre a duração de 9 
(nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 
(seis) anos de idade. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF. 
2006. Disponível em: 
<<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Lei/L11274.htm>. Acesso 
em: 16 out. 2013. 

______. Decreto 6.755, de 29 de janeiro de 2009. Institui o PARFOR. Diário Oficial 
da República Federativa do Brasil, Brasília. 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2009/Decreto/D6755.htm>. 
Acesso em: 05 de set. 2013. 

______. Parecer CNE/CEB n. 4/2008. Orienta sobre os três anos iniciais do Ensino 
Fundamental de nove anos. Brasília. 2008. Disponível em: <http://www.sinepe-

http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/port_867_040712.pdf
http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/port_867_040712.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11114.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11114.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5803.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2009/Decreto/D6755.htm


214 

 

 
 

mg.org.br/dowloads_restrito.php?arquivo=parecer_cne_042008.pdf&pasta=legislaca
o>. Acesso em: 20 jul. 2013. 

CALVET, Louis-Jean. Tradição oral & tradição escrita. Tradução de Waldemar 
Ferreira Neto e Maressa de Freitas Vieira. São Paulo: Parábola, 2011. 

CALVINO, Ítalo. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1990. 

CASCUDO, Luís da Câmara. Vaqueiros e cantadores. São Paulo: Global, 2005. 
 
CAVALLO, Guglielmo; CHARTIER, Roger (Org.). História da leitura no mundo 
ocidental. Tradução de Fulvia M. C. Moretto (italiano), Guacira Marcondes Machado 
(francês) e José Antonio de Macedo Soares (inglês). São Paulo: Ática, 1998. v. 1. 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. 4. ed. 
São Paulo: Vozes, 2011. 

DAS, Manoj. Tudo acontece para o melhor. In: Histórias da Índia Antiga, 

recontadas por Manoj Das. [S.l.]: Shakti, 1994.  

DE LEMOS, C. T. G. Das vicissitudes da fala da criança e sua investigação. 
Caderno de estudos linguísticos, Campinas, n. 44, p. 41-69, 2002. 

DUFOUR, Dany-Robert. A arte de reduzir as cabeças: sobre a nova servidão na 
sociedade ultraliberal. Tradução de Sandra Regina Felgueiras. Rio de Janeiro: 
Companhia de Freud, 2005.  

DUNKER, Christian Ingo Lenz. Transitivismo e letramento: constituição do sujeito 
e entrada do discurso alfabético. 2011. Palestra conferida na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, no Projeto “Alfabetização e seus avatares”. Coordenado pela 
Professora Doutora Regina Freire, em 18 dez. 2011. Disponível em: 
<http://www.pucsp.br/linguagemesubjetividade/PDF/transitivismo_e_letramento_con
stituicao_do_sujeito_e_entrada_no_discurso_alfabetico.pdf>. Acesso em: 15 jan. 
2014. 

DRUCE, Arden. Bruxa, bruxa venha à minha festa. São Paulo: Brinque Book, 

1995. 

ESCHER, M. C. Gravuras e desenhos. Koln: Taschen, 1994. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NILA RÊGO. (Pau dos Ferros/RN).  Projeto 
político-pedagógico, Pau dos Ferros. mar. 2010. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NILA RÊGO. (Pau dos Ferros/RN).  Proposta 
de trabalho, Pau dos Ferros. 2009. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NILA RÊGO. (Pau dos Ferros/RN).  
Regimento escolar, Rafael Fernandes. s.d. 



215 

 

 
 

ESTEBAN, Maria Teresa (Org.). Ser professora: Avaliar e ser avaliada. In: ______. 
Escola, currículo e avaliação. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2008. p. 32. 

FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto 
Alegre: Artmed, 1999. 

FREUD, Sigmund. A negativa (1925). Ed. Standard Brasileira. Rio de Janeiro: 
Imago, 1976, v. 19. 

______. (1914). Recordar, repetir e elaborar. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. XII. 

 
GELB, J. I. Historia de la escritura. Tradução de A. Adell. Madrid-Espanha: 
Alianza, 1976. 

HAVELOCK, E. A equação oralidade-cultura escrita: uma fórmula para a mente 
moderna. In: OLSON, D. R.; TORRANCE, N. (Org.). Cultura, Escrita e Oralidade. 
São Paulo: Ática, 1995. (Edição original: 1991). p. 17-34. 

______. A musa aprende a escrever: reflexões sobre a oralidade e a literacia da 
Antiguidade ao presente. Lisboa: Trajectos 33, 1996. 

JAKOBSON, R. Dois aspectos da linguagem e dois tipos de afasia. In: JAKOBSON, 
R. Linguística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 1995. p. 34-62. 

KRAMER, Sônia. Infância, cultura contemporânea e educação contra barbárie. In: 
KRAMER, S.; BAZÍLIO, L. C. Infância, Educação e Direitos Humanos. São Paulo: 
Cortez, 2003. p. 83-106. 

LACAN, Jacques. A função criativa da palavra. In: LACAN, Jacques. O Seminário, 
livro 1: os escritos técnicos de Freud. São Paulo: Jorge Zahar, 1979. p. 272-273. 

______. Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 

______. O seminário, livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise, 
1954-1955. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.  

______. O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, 
1964. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. 89 p. 

LA TORRE, Jorge Renan de. Maria Angula. In: ______. Contos de assombração: 

Co-ed. Latino-americana.  4. ed. São Paulo: Ática, 1988. 

LISBOA, Henriqueta. A noite, adaptação do conto O Céu e a Noite. In: ______. 

Literatura Oral para a Infância e a Juventude: lendas, contos & fábulas populares 

do Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2002. p. 19-22.  

______. O roubo do fogo. In: ______. Literatura Oral para a Infância e a 

Juventude: lendas, contos & fábulas populares do Brasil. São Paulo: Peirópolis, 

2002. p. 54-55.  



216 

 

 
 

LORD, A. B.; PARRY, Milman. The Singer of Tales. London; Cambridge: Havard 
University Press, 1977. 

LÜDKE, Menga. A complexa relação entre o professor e a pesquisa. In: ANDRÉ, 
Marli. O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. 
Campinas: Papirus, 2001. p. 27-54. 

MEC/INEP. Panorama da Educação do campo. Brasília, DF. 2007. 

MONTAIGNE, Michel de. Ensaios. Rio de Janeiro: Ediouro, 1977.  

MORALES, Yuyi. Só um minutinho: um conto de esperteza num livro de contar. 
Tradução de Ana Maria Machado. São Paulo: FTD, 2008. 

ONG, W. J. Oralidade e cultura escrita: a tecnologização da palavra. Tradução de 
E. A. Dobranszky. Campinas: Papirus 1998. 
 
ORTEGA Y GASSET, José. El Quijote en la escuela. Revista da Faculdade de 
Educação, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 11-38, jan./jun. 1993. 

PÊCHEUX, Michel. Análise automática do discurso. In: GADET, F.; HAK, T. (Org.). 
Por uma análise automática do discurso. Campinas: Editora da UNICAMP, 1993. 
p. 61-165. 

______. O discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas: Pontes, 1997. 

POMMIER, Gérard. Problemas críticos de la escritura. In: POMMIER, G. Nacimiento 
y Renacimiento de la escritura. Buenos Aires: Nueva Visión, 1996.  

RAMOS, Graciliano (1945). Infância. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

RANCIÈRE, Jacques. O inconsciente estético. São Paulo: Editora 34, 2009. 

TFOUNI, L. V. A dispersão e a deriva na constituição da autoria e suas implicações 
para uma teoria do letramento. In: SIGNORINI, I. (Org.). Investigando a relação 
oral/escrito e as teorias do letramento. Campinas: Mercado de Letras, 2001. p. 
77-97. 

______. et al. O caráter terapêutico da escrita: práticas de letramento em um 
hospital psiquiátrico. PAIDEIA: Cadernos de Educação, Ribeirão Preto, v. 18, n. 39, 
p. 101-110, 2008a.  

______. Autoria e contenção da deriva. In: TFOUNI, L. (Org.). Múltiplas faces da 
autoria. Ijuí: Unijuí, 2008b. p. 103. 

______. Letramento e alfabetização. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

______. Letramento, escrita e leitura: questões contemporâneas. Campinas: 
Mercado das Letras, 2010. 



217 

 

 
 

TFOUNI, L. V.; CARREIRA, A. F. Narrativas de crianças de ruas brasileiras: uma 
forma de falar de si mesmo. Cadernos de Pesquisa NEP, ano II, n. 2, 1996. 

XYPAS, Constantin; SANTOS, Simone C. M. Reconhecimento social e sucesso 
escolar de alunos de origem popular: aportes teórico-metodológicos. In: COLÓQUIO 
NACIONAL DA AFIRSE, Mossoró. Anais... Mossoró: UERN, 19 de setembro de 
2013.  

ZUMTHOR, Paul. O empenho do corpo. In: ______. Performance, réception, 
lecture. Tradução de Jerusa Pires Ferreira e Suely Fenerich. São Paulo: Cosac 
Naify, 2007. 

 

  



218 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 

 

 
 

APÊNDICE A - Poema “Um defunto bem recomendado” 
 
 

Permita-me algumas linhas 
Pra que eu possa descrever 
A vivência de um povo 
Que se bulir com você 
Te deixa de olho abuticado 
E com o juízo aperreado 
Mas a intenção é entreter. 
 
É da Varzinha56 que falarei 
Lá no Rio Grande do Norte 
Que herda da religião 
Ritual até pra morte 
E aqui venho relatar 
O que daquele lugar  
Tenho uma herança forte. 
 
Lá conheço gente humilde 
Que nos ensina noite e dia 
Lembro com muita saudade  
Dos versos de Dona Maria 
No seu cantinho, acuada 
Com cada história arretada 
Que é pura sabedoria. 
 
Mas aqui vou relatar 
Algo que tanto me marcou 
Foi uma história contada 
Que uma figura narrou 
De uma morte esperada 
Que embora já meditada 
Agonia provocou.  
 
Chega um inocente aflito 
Lá em casa aperreado 
Chamando o padre, depressa 
Para te dar um recado 
Para dar extrema unção 
A um danado de um cristão 
Que estava meio prostrado. 
 
O padre sai avexado 
Assumindo sua missão 
Mas acabou levando junto 
Uma beata pra oração 
Pensando que iria ajudar 

                                                           
56 Antigo nome da cidade Rafael Fernandes. 
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A marmota que ela fez lá 
Gerou grande confusão. 
 
Chegando lá uma vela 
Botaram logo na mão 
Da candidata à defunta 
Como se faz no sertão 
A coitada endurecida 
Estava meio desfalecida 
Diante de tanta aflição. 
 
Já estava tudo perfeito 
Padre, vela e muita gente 
Mas a agonia da figura 
Que ali estava à frente 
Grita logo, sem noção 
Pedindo a intervenção 
De mais uma parente. 
 
E sai gritando aos berros 
Chamem logo Margarida 
Para que a mulher não morra 
Sem a sua despedida 
Falta as palavras que dela sai 
Enviando para o pai 
A nossa ente querida. 
 
Margarida era a mulher 
De tão grande experiência 
Que o defunto recomendava 
Cantando logo uma excelência 
Uma mulher respeitada 
Que nunca foi contestada 
Sua vida, sua crença. 
 
O padre sem entender 
A cena diz: Se comporte 
Não tá vendo que eu já dei 
A essa defunta um norte 
Já encaminhei a mulher 
Agora se Deus quiser 
Terá uma boa morte. 
 
As palavras são assim:  
Jesus, Maria e José 
E ainda tem um arremate 
Essa alma vossa é 
O povo só acredita 
Quando Margarida dita 
Orando com muita fé. 
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Olhe que coisa engraçada 
Como a cultura é coisa forte 
O padre já tinha autoridade 
Pra interferir naquela morte 
Conforme a extrema unção 
Um sacramento, uma oração 
Que do cristão é passaporte. 
 
Passaporte só da ida 
Porque volta não acontece 
A aeromoça é Margarida 
E o destino não se esclarece 
Avião de um só passageiro 
Que aterrissa no estrangeiro 
Terra que chega quem falece. 
 
Sem Margarida o povo pensa 
Que a morte não aparece 
É como se o rito purificasse 
A alma em nome da prece 
Se o doente a vela não pega 
A família não sossega 
E acima de tudo, padece. 
 
Não é que o povo quisesse 
Da inocente se livrar 
A que estava prostrada 
Numa cama a se estrebuchar 
É que a crença vale mais 
Do que explicações banais 
Que sentido à vida não dá. 
 
A mulher então desfalece 
E Margarida estava lá 
O povo todo vai embora 
Depois de tudo presenciar 
O ritual foi duplicado 
Além do padre já ter rezado 
Margarida estava a arrematar. 
 
A notícia logo se espalha 
Por toda aquela cidadela 
O povo logo diz rápido:  
Deus se lembre da alma dela 
Mas se os defuntos contar 
Um cachorro aparecerá 
No meio da conta dela. 
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Vou explicar melhor 
Pra não haver confusão 
Dizem que aquele que conta 
Quem já entrou num caixão 
É o próximo a morrer 
Nem adianta se valer 
Dos santos e da oração. 
 
Depois de tanto aperreio 
De uma morte presenciar 
Recheada da cultura 
Que a Varzinha tem por lá 
Parece que a nossa gente 
Transforma vizinho em parente 
Quando tenta a dor acalmar. 
 
Veja bem que interessante 
Depois de toda essa agonia 
Lembram da figura alvoroçada 
Que para o padre foi a guia 
Ainda se põe a descrever 
Tudo que o defunto pôde ser 
Na missa de sétimo dia. 
 
Imagine a grande cena 
Que é um vivente morrer 
De uma morte esperada 
Da qual não pode correr 
Com um bando de gente do lado 
Olhando quem tá prostrado 
Sem ao menos poder socorrer. 
 
Mas aqui eu não podia 
Deixar só na memória 
Um caso desse que demarca 
De um povo a sua história 
Mostra que a comunidade 
Tem sua própria verdade 
Na angústia e na glória. 
 
Sim, também quero lembrar 
Que lá no meu interior 
Quando morre um conhecido 
Pode ser rico ou sem valor 
Vão logo fazer um chá 
Comida, café, tem por lá 
É bucho cheio em meio à dor. 
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Não precisa nem ser 
Alguém tão arricussado 
Os vereadores se aprochegam 
O prefeito pula do lado 
E assim qualquer autoridade 
Que mora naquela cidade 
Já viu um defunto acamado.  
 
Até gente pra chorar 
Na minha terra existe 
Tem uma senhora sofrida 
Com uma carinha de triste 
Que se ninguém se candidatar 
A fazer o povo chorar 
Ela chora, nem resiste. 
 
E não existe pagamento 
Se chora por consideração 
É tudo de bom agrado 
Como se diz no sertão 
Como todo mundo se conhece 
A comunidade entristece 
O sino é só badalação. 
 
E já que de sino falo 
Por mais barulhento que seja 
Anuncia logo o ocorrido 
Conforme o povo deseja 
O toque é diferenciado 
Conforme o sexo do coitado 
Que passará na igreja. 
 
Lá na minha cidade 
Um defunto faz chorar 
Não somente seus parentes  
Mas de quem dele se lembrar 
Por muitos será lembrado 
Só é deixado de lado 
Quando outro toma seu lugar. 
 
Por fim, vou esclarecer 
Como me foi repassado 
Esse fato de aflição 
Foi todo muito bem narrado 
Pois mesmo estando distante 
Não me desvinculo um só instante 
Do que compõe meu passado. 

Maria da Conceição Costa. 
São Paulo, 07 de junho de 2012.



 

 

 
 



 

  

 
 

 


