
1 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

SILVIA DE TOLEDO SILVA 

 

 

 

 

 

ESCOLA DE NOVE ANOS: ANÁLISE DO PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO NO CICLO INICIAL (1º E 2º ANOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2013 



2 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

SILVIA DE TOLEDO SILVA 

 

 

 

 

 

ESCOLA DE NOVE ANOS: ANÁLISE DO PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO NO CICLO INICIAL (1º E 2º ANOS) 

 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo como exigência 

parcial para obtenção do título de Doutora em 

Educação: Currículo.  

 

Orientação: Prof.ª Dr.ª Isabel Franchi Cappelletti.  

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2013 



3 

 

SILVIA DE TOLEDO SILVA 

 

 

ESCOLA DE NOVE ANOS: ANÁLISE DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NO 

CICLO INICIAL (1º E 2º ANOS) 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo como exigência 

parcial para obtenção do título de Doutora em 

Educação: Currículo.  

 

Orientação: Prof.ª Dr.ª Isabel Franchi Cappelletti.  

 

DATA DA APROVAÇÃO: ______/ _______/ ______ 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_______________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Isabell Franchi Cappelletti (Orientadora) 

Pontifícia Universidade Católica – PUC-SP 

 

_______________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Mere Abramowicz 

Pontifícia Universidade Católica – PUC-SP 

 

_______________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Marisa Del Cioppo Elias                            

Pontifícia Universidade Católica – PUC-SP 

 

_______________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Eliana Vianna Brito Kozmo 

Universidade de Taubaté – UNITAU - Taubaté-SP 

 

_______________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Maria de Lourdes Silva Crepaldi 

Faculdade do Ipe – FAIPE – Cuiabá-MT 



4 

 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe (em memória), pelo exemplo de dignidade, 

honestidade e fé em que se pautou a minha educação.  

À minha querida família (esposo, filhos, noras, netas e neto), 

por compreenderem minhas ausências e em especial ao meu 

esposo que foi paciencioso, compreensivo e companheiro 

durante esta jornada.   

Aos meus colegas de profissão, para que nunca percam a 

esperança na educação, como meio de transformação social. 



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço primeiramente a Deus pela benção, proteção e sabedoria que me concedeu 

durante esta trajetória, não me abandonando minuto algum. 

À Prof.ª Dr.ª Isabel Franchi Cappelletti, que foi professora, orientadora e amiga, se 

fazendo sempre presente ao meu lado, ensinando, inspirando confiança, inclusive nos 

momentos delicadíssimos de sua vida; só o Sr. Deus poderá retribuir-lhe tanta dedicação. 

À Prof.ª Dr.ª Leila Rentroia Iannone, que sem me conhecer, prontamente se dispôs a 

colaborar comigo num momento muito difícil dessa jornada. 

Às Professoras que compuseram a Banca Examinadora, Dr.ª Eliana Vianna Brito 

Kozmo, Prof.ª Dr.ª Marisa Del Cioppo Elias, Prof.ª Dr.ª Maria de Lourdes Silva Crepaldi,  

Prof.ª Dr.ª Mere Abramowicz, especialmente à Profª Drª Regina Lucia Giffoni Luz de Brito, 

que prontamente se dispôs a substituir a Profª Drª Mere Abramowicz, que não pode participar,  

não medindo esforços para me auxiliar nos momentos contraditórios dessa caminhada. 

À minha querida família (esposo, filhos, noras, netas e neto), que foram o meu esteio, 

me apoiando e caminhando comigo, especialmente ao meu esposo, Alfredo Silva Neto, que 

foi amigo e companheiro em todos os momentos desse percurso. 

Ao Secretário da Educação do município de Poá, Prof. Carlos Humberto Martins 

Duarte e toda sua equipe, que me concedeu a oportunidade de desenvolver essa pesquisa, 

reconhecendo meu compromisso profissional. 

Aos membros da equipe escolar da Escola “A”, que muito colaboraram com esse 

trabalho em especial, às professoras do ciclo de alfabetização 2010/2011, os sujeitos da 

pesquisa e seus pais que sempre confiaram no meu trabalho. 

Às minhas colegas do doutorado, especialmente a Beatriz Di Marco, que foi 

companheira mais de perto. 

À Prof.ª Dr.ª Maria Malta Campos, que teve um olhar especial ao meu projeto, 

contribuindo para com o mesmo. 

Ao Prof. Dr Sirley José que gentilmente contribuiu na correção desse trabalho. 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não é possível praticar sem avaliar a prática. Avaliar a 

prática é analisar o que se faz comparando os resultados 

obtidos com as finalidades que procuramos alcançar com a 

prática. A avaliação da prática revela acertos, erros e 

imprecisões. A avaliação corrige a prática, melhora a 

prática, aumenta a nossa eficiência. O trabalho de avaliar 

a prática jamais deixa de acompanhá-la. (...) A prática 

precisa da avaliação como os peixes precisam de água e a 

lavoura da chuva.” 

 

(Paulo Freire) 
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RESUMO 

 

 

A presente tese teve por objetivo caracterizar o processo de alfabetização no ciclo dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, no período 2010/2011, para saber se ao final desse percurso, 

os educandos produziriam hipóteses de escritas alfabéticas com autonomia. Para tanto, optou-

se pela pesquisa qualitativa, servindo-se da pesquisa-ação, como instrumento de observação 

das ocorrências de alfabetização em uma escola municipal, denominada Escola “A”, do 

município de Poá, Zona Leste da Grande São Paulo, respondendo à questão: “Será que o ciclo 

de dois anos favorecerá o desenvolvimento da alfabetização dos alunos de seis e sete anos, de 

forma que ao final do ciclo, os alunos estejam produzindo com autonomia, textos com 

hipóteses de escrita em nível alfabético?” A investigação esteve alicerçada entre outros, pelos 

pressupostos de Freire (1986, 1994); Ferreiro e Teberosky (1985,); Kleiman (1995); Soares 

(1999, 2011); Rojo (1998, 2009); Freitas (2003); Mainardes (2007, 2009). De acordo com as 

análises do material coletado, os resultados oficiais demonstravam que, dos sujeitos 

participantes da amostra investigada, ao final dos dois anos, 100% tinham suas hipóteses de 

escrita, avaliadas em nível alfabético, porém os resultados obtidos propiciaram diagnosticar 

que 22,2% dos sujeitos participantes da pesquisa, atingiram a meta estabelecida; 33,3% 

atingiram parcialmente e 44,4% não tingiram a meta, contrariando o resultado descrito no 

Mapa de Sondagem das Classes. Dessa forma, fatores como: Necessidade de Formação 

Docente sobre Avaliação e Ciclos de Aprendizagem e Rotatividade de professores (as), foram 

evidentes e colaboraram com o resultado ineficaz da alfabetização no ciclo observado. Assim, 

a implementação de Concurso Público com Plano de Carreira, certamente acabaria com a 

rotatividade dos docentes, propiciando a formação em serviço, visando melhores resultados 

no processo da alfabetização. A relevância deste trabalho reside em sua contribuição para com 

a melhoria dos resultados do rendimento escolar do ciclo na Escola “A” , estendendo a 

reflexão dos resultados e soluções propostas, à Secretaria Municipal de Educação objetivando 

a real alfabetização dos educandos. 

 

 

Palavras-chave: currículo; ciclo de aprendizagem; ensino fundamental, alfabetização. 
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ABSTRACT 

 

 

The present thesis had as objective to distinguish the literacy process on the early years cycle 

of the basic education, between 2010 and 2011, to know if at the end of this path, the students 

were independent writers, producing alphabetic script hypothesis. For this, it was chosen the 

qualitative research, drawing on action research, as the observation tool of the alphabetic 

scripts at a school, named as "School A", at Poá city, on the east side of São Paulo 

Metropolitan Area. The objective of the research  was to draw on the literacy process realized 

on the beginning cycle of the basic education, between 2010 and 2011, answering the 

question: "Will two years cycle promote the development of six and seven years students, so 

that at the end of the cycle the students are producing texts with writing hypothesis in 

alphabetic level?". Research was founded among others, by the assumptions of Freire (1986, 

1994) Ferreiro and Teberosky (1985, 1993); Kleiman (1995), Soares (1999, 2011), Rojo 

(1998, 2009), Freitas (2003); Mainardes (2007, 2009). According to the analysis of the 

collected material, the official results had shown that at the end of two years, 100% of the 

shown sample subjects had their wrinting hypothesis tested in alphabetic level, but the 

obtained results led diagnose that only 22.2% of the research subjects reached the target set; 

33.3% partially reached it and 44.4% did not reached the target, counteracting the result 

described in the Map of Survey of Classes. The research also provided to evidence important 

factors that must be reviewed urgently as: Teacher Training on Assessment and Learning 

Cycles; Turnover of Teachers, were evident and collaborated with the inefficient outcome of 

literacy cycle observed. Thus the implementation of Public Contest with Career Plan certainly 

end the turnover of teachers, providing in-service training, to obtain better results in the 

process of literacy. The relevance of this study lies in its contribution to the improvement of 

the results of school performance cycle in School "A" extending the reflection of the results 

and proposed solutions to the Municipal Education aiming at real literacy of students. 

 

 

Keywords: curriculum, learning cycle, primary education, literacy. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse em pesquisar o processo de alfabetização no ciclo que compreende os 

dois primeiros anos do Ensino Fundamental se deu pelo fato de já ter desenvolvido uma 

pesquisa sobre alfabetização, quando cursei o Mestrado.  

Na época, realizei uma Pesquisa-Ação, em uma escola da Rede Estadual de Ensino 

do Estado de São Paulo, no município de Poá, Zona Leste da Grande São Paulo, com a 

finalidade de caracterizar o processo de alfabetização em uma classe de alunos da 1ª série do 

Ensino Fundamental (2º ano o Ensino Fundamental de nove anos). 

Ao final da pesquisa, confirmou-se a possibilidade da consolidação do processo de 

alfabetização até o início da 2ª série do Ensino Fundamental, já que dos 36 sujeitos de minha 

pesquisa, 75% estavam alfabetizados, produzindo textos escritos com coerência e coesão, 

lendo-os adequadamente. 

Como o meu interesse pela alfabetização de alunos dos anos iniciais de escolaridade 

continua, resolvi agora, no Doutorado, continuar pesquisando sobre este assunto, tendo em 

vista a matrícula das crianças de seis anos, no Ensino Fundamental que, conforme a legislação 

em vigor, passou a ter nove anos. 

Por atuar como Diretora de Escola na Rede de Ensino Municipal da Estância 

Hidromineral de Poá e acompanhar o processo pedagógico da Unidade Escolar que 

administro, preocupo-me com o desenvolvimento da alfabetização dos alunos e acredito que 

os resultados apresentados ao final do ciclo de alfabetização do Ensino Fundamental (EF), por 

ser desenvolvidos em dois anos consecutivos, deveria propiciar aos educandos, autonomia 

para ler e escrever efetivamente. 

Uma inquietação que sempre se fez presente durante minha atuação na direção da 

escola, ao participar dos Conselhos de Classe, era  que os docentes atuantes na 1ª série do 

Ensino Fundamental (ensino de 8 anos, portanto crianças de 7 anos), logo ao final do primeiro 

bimestre, apresentavam listas de alunos com notas vermelhas (baixo rendimento escolar), 

alegando falta de pré-requisitos de seus educandos para o desenvolvimento da alfabetização. 

Compreendendo que a função da escola seja subsidiar o aluno para que atinja os 

objetivos propostos relativos à aprendizagem da leitura e da escrita, se estes, não possuem tais 

habilidades, os professores precisariam viabilizar atividades variadas, favoráveis à aquisição 

dos pré-requisitos que preencham essa lacuna, a fim de que seus educandos desenvolvam sua 
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alfabetização de maneira satisfatória. Porém, essa mesma questão se fazia presente em todos 

os bimestres. 

Mesmo com as orientações feitas durante os Conselhos e os momentos de encontros 

pedagógicos pela equipe gestora (coordenação pedagógica e direção escolar), com sugestões 

de atividades e trocas de experiências entre os pares, sempre a questão da falta de pré-

requisitos se fazia presente durante o ano letivo.  

Ao final do ano, o número de alunos com baixo rendimento escolar, diminuía 

sensivelmente. No Conselho de Classe do quarto bimestre os educandos que passavam os três 

primeiros bimestres com nota vermelha, recebiam notas azuis e eram promovidos.  

Os (as) professores (as) mostravam suas atividades escritas, as quais evidenciavam, 

na maioria das vezes, pequenos progressos. Por esses progressos apresentados, confiava-se na 

possibilidade de haver melhor rendimento escolar no ano seguinte, e promoviam-se os alunos. 

No ano seguinte, pela rotatividade do corpo docente, nem sempre havia a 

oportunidade da continuidade com os mesmos profissionais e então, as dificuldades de 

aprendizagem permaneciam nas demais séries subsequentes.  

Embora houvesse inquietação por parte da equipe gestora, até então não se tinha 

voltado a atenção efetivamente para esse problema existente, até porque a cada ano, o grupo 

dos docentes era renovado gerando novas expectativas de que esse quadro mudasse frente à 

atuação dos novos (as) professores (as). 

Por esse motivo, pesquisou-se a demanda de alunos da 1ª série do Ensino 

Fundamental entre os anos de 2003 a 2008 desta escola onde atuo como gestora, obtendo 

dados que desencadearam a investigação ora apresentada. 

Tal levantamento possibilitou-me saber que, dos 636 alunos matriculados na 1ª série 

nesse período, 33% (193 alunos) ficaram com baixo rendimento escolar (nota vermelha), ao 

final do 1º bimestre. 

Nesse período observado, dos 193 alunos com baixo rendimento escolar, 51 foram 

reprovados e 66 foram aprovados com a nota mínima, reafirmando então o diagnóstico feito 

pelos (as) professores (as) nos Conselhos de Classe, a respeito da falta de pré-requisitos para o 

desenvolvimento da alfabetização. 

Um detalhe não observado, foi o de que esses alunos eram oriundos das escolas de 

Ensino Infantil que existem no entorno desta escola; a própria Secretaria Municipal de 

Educação, encaminhava os alunos que terminavam o Pré III, para as escolas de Ensino 

Fundamental, conforme opção dos pais, portanto os alunos encaminhados para cursarem, na 
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época, a 1ª série, haviam cursado o Ensino Infantil. Entretanto, segundo os (as) professores 

(as) do Ensino Fundamental, lhes faltavam os pré-requisitos para a alfabetização. 

Os pré-requisitos a que os docentes do Ensino Fundamental (EF) se referiam, diziam 

respeito às dificuldades apresentadas pelos alunos, sobre noções espaciais e temporais; 

percepções visuais, auditivas e esquema corporal; que segundo eles (as), impediam que os 

alunos aprendessem a leitura e à escrita das letras, e do alfabeto, comprometendo assim o 

processo de alfabetização. 

Com a implantação do Ensino Fundamental de nove anos na Rede Municipal de 

Ensino da Estância Hidromineral de Poá, por meio do Parecer do Conselho Municipal (CME) 

de Poá, número 02/2008, de 27/11/2008, com início em 2009 na rede de ensino municipal, os 

alunos começaram a ser matriculados no 1º ano do EF, com seis anos de idade.  

Dessa forma, sinalizou-se a possibilidade de se propiciar os pré-requisitos, antes 

ausentes (segundo os professores do período citado), aos alunos matriculados com seis anos 

no ciclo inicial do EF, que se configurava em dois anos de estudo ininterruptos, sem 

reprovação, visando o desenvolvimento da alfabetização desses alunos durante esse período. 

Assim, esta pesquisa tem o objetivo de caracterizar o percurso da alfabetização no 

ciclo do Ensino Fundamental de Nove Anos, em uma escola da Rede de Ensino Municipal da 

Estância Hidromineral de Poá, que denominamos “Escola A”, no período compreendido entre 

os anos de 2010 e 2011 para saber se: 

Será que o ciclo de dois anos favorecerá ao desenvolvimento da alfabetização dos 

educandos, de forma que ao final deste, os alunos tenham adquirido autonomia em lidar com 

os códigos escritos e realizarem produções de texto alfabeticamente? 

Pelo fato desta pesquisadora estar inserida no contexto escolar onde ocorreu a 

pesquisa, mantendo contato com a coordenação pedagógica, professores e alunos do ciclo, foi 

utilizada dentro da abordagem qualitativa, a pesquisa-ação, como recurso para o 

desenvolvimento desta investigação. 

Como material de análise, foram selecionados textos que eram produzidos pelos 

sujeitos de pesquisa no Caderno Diagnóstico (CD), para posterior avaliação das professoras 

(conforme orientação da coordenação pedagógica) e observação e acompanhamento do 

processo de alfabetização no ciclo que envolveu os anos de 2010 e 2011 . 

Em alguns momentos, com a permissão dos professores, foi solicitado aos alunos, a 

produção escrita da parlenda “Bom-dia”, objetivando observar a capacidade de autonomia dos 

sujeitos, quando necessitassem escrever sozinhos, um texto que ainda não tivessem 
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visualizado-o por escrito, mas que o tivessem na memória. Os textos relativos a essa 

produção, foram utilizados no momento das análises, junto com as produções do CD. 

Acredita-se que o tempo de dois anos instituído no ciclo para o desenvolvimento da 

alfabetização dos educandos matriculados nesse nível de ensino, seja um ponto positivo a esse 

intento, por envolver os alunos com idade de seis e sete anos no mesmo objetivo 

(alfabetização), inclusive se houver a possibilidade de continuidade das classes pelas mesmas 

professoras. 

Assim também acredita-se que se a ludicidade estiver presente durante as atividades 

desenvolvidas no ciclo, como recurso propulsor ao aprendizado, de acordo com os propósitos 

do documento do Ministério da Educação e Cultura (MEC), que trata da orientação para a 

inclusão de crianças com seis anos de idade no Ensino Fundamental, certamente favorecerá 

para que as crianças adquiram os conhecimentos necessários à aquisição da alfabetização, 

possibilitando-lhes ler e escrever os diversos textos que permeiam seu cotidiano. 

Supõe-se que as devidas orientações acerca dos significados de ciclos de 

aprendizagem, tenham sido repassadas aos professores (as) do Ensino Fundamental durante 

esse período, bem como a respeito das práticas pedagógicas utilizadas com as crianças dessa 

nova faixa etária (seis anos), se façam presentes no cotidiano escolar, favorecendo assim, a 

aprendizagem dos educandos. 

Por conseguinte, a relevância desta pesquisa está na possibilidade de usar os 

resultados obtidos, em momentos de reflexão e estudo, junto aos docentes da escola, nas 

Horas de Trabalho Pedagógicos Coletivos (HTPCs) e contribuir para a formação em serviço, 

dos educadores envolvidos nesse processo de ensino. 

A presente investigação está alicerçada nos pressupostos teóricos relativos à 

alfabetização em: Freire (1987, 1994) no que se refere ao diálogo enquanto meio necessário 

ao aprendizado dos envolvidos: educando/educador; Ferreiro e Teberosky (1985, 1992, 1993) 

sobre a psicogênese da língua escrita e o processo desse percurso; Cagliari (1996, 2009), 

acerca da aprendizagem da escrita, enquanto uso dos recursos linguísticos adquiridos em 

processos reflexivos da escrita; Lemle (2000) a respeito da palavra como relação simbólica 

necessária ao ato de escrever; Baktin (2011) no uso da expressão por meio de códigos para 

exteriorização do conteúdo interior; Elias (2000, 2010) para a compreensão da trajetória do ler 

e escrever no processo educacional e que é preciso resgatar esta identidade por meio da teoria, 

a fim de promover mudanças na prática pedagógica; entre outros autores. 

Para a compreensão do letramento, este trabalho se ampara nas premissas de Kato 

(1990) enquanto referência ao sujeito que se utiliza da linguagem escrita para sua necessidade 
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individual; Kleiman (1995) no que se refere ao desenvolvimento social da escrita; Soares 

(1999, 2011) no entendimento do letramento como o desfrutar das ações de escrita e leitura, 

enquanto habilidades necessárias ao seu uso social pelo cidadão; Rojo (1998, 2009) na 

questão da exclusão escolar e social pelos insucessos na alfabetização e no desenvolvimento 

do letramento, entre outros autores. 

Sobre a organização dos ciclos de estudo, este trabalho está fundamentado na 

concepção de Freitas (2003) sobre ciclos e seriação; Perrenoud (2004) a respeito dos ciclos de 

aprendizagens; Krug (2006) no que se refere aos ciclos de formação e Mainardes (2007, 2009) 

acerca da instituição dos ciclos de alfabetização no EF. 

A teoria de Vygotsky (1991a) se faz presente no que se refere à mediação entre 

docente e educando no momento de atuação docente, na zona de desenvolvimento proximal 

de seus discentes, como meio de conhecimento do desenvolvimento real do aprendiz 

objetivando seu desenvolvimento potencial e Vygotsky (1991b), no que se refere a 

interligação intrínseca que há entre pensamento e linguagem na representação da palavra. 

Também se constituiu como aporte a este estudo, a legislação vigente da educação e 

pesquisas em trabalhos acadêmicos. 

A presente Tese está organizada em seis seções. Na primeira seção consta a 

Introdução, onde são apresentadas as questões que justificam a investigação acerca do 

problema descrito, bem como o objetivo deste trabalho.  

Na segunda seção apresenta-se um breve histórico a respeito do desenvolvimento do 

ensino brasileiro até o Ensino Fundamental de Nove Anos, abordando-se uma síntese do 

ensino por meio dos ciclos de aprendizagens. 

Na terceira seção, são abordadas concepções de alfabetização e letramento, com o 

propósito de fundamentar a importância do processo de aprendizagem da leitura e escrita 

como meio de atuação na sociedade. 

Na quarta seção apresenta-se a metodologia utilizada na pesquisa, os instrumentos de 

coleta dos dados, os sujeitos da pesquisa e a caracterização da escola, onde se deu a 

investigação. 

Na quinta seção descreve-se a análise dos dados coletados sobre o processo de 

alfabetização investigado, bem como os resultados obtidos, entremeando a teoria requerida 

que fundamentou as explanações realizadas acerca do produto final da pesquisa. 

Finalizando o trabalho, na sexta seção são tecidas as considerações finais, em razão 

do objetivo e indagação que geraram o desenvolvimento dessa pesquisa, destacando pontos 

importantes que fortalecem a relevância deste trabalho. 
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2  TRAJETÓRIA DO ENSINO BRASILEIRO 

 

 

Esta seção tem o objetivo de contextualizar o desenvolvimento do ensino brasileiro, 

de maneira breve, porém necessária à compreensão da incorporação de mais um ano de estudo 

ao ensino obrigatório (Ensino Fundamental), que passa de oito para nove anos, incluindo as 

crianças de seis anos de idade. 

 

 

2.1 Do ensino primário ao ensino fundamental de nove anos 

 

De acordo com Romanelli (1991), a educação brasileira tem início com a chegada 

dos padres jesuítas. Para catequizar os índios era necessário ensiná-los a ler e a escrever, 

porém os religiosos traziam consigo as ideias medievais da cultura europeia, que consistia na 

superioridade dos brancos perante os nativos. 

Dessa forma, o privilégio ao estudo era para os donos de terras e senhores de 

engenho, excluindo-se as mulheres e os filhos primogênitos, já que para estes, a tradição 

reservava o direito de cuidar dos negócios paternos. 

Durante a permanência da Companhia de Jesus em nosso país, por aproximadamente 

duzentos anos, eram eles os responsáveis pela educação. Os jovens da classe alta que não 

seguiam o sacerdócio eram encaminhados para Portugal, a fim de completarem os estudos 

geralmente na Universidade de Coimbra. 

Por volta de 1808, com a chegada da Família Real ao Brasil, houve a necessidade de 

se criar melhores condições de vida à nobreza, criando-se então escolas que atendessem às 

necessidades da classe privilegiada.  

Até o período imperial, a educação brasileira era totalmente dependente de Portugal, 

criando-se a partir desse período, legislação própria elaborada pelos dirigentes do Império. 

Do Império até a Proclamação da República, medidas legais foram apresentadas, tais 

como a Constituição Imperial de 1824 que no artigo 179, inciso XXXII, garantia a instrução 

primária a todos os cidadãos. Por força da própria Constituição, foi instituído o Decreto de 15 

de outubro de 1827, que estabelecia diretrizes educacionais, criando escolas nos vilarejos 

mais populosos do país, oportunizando a instalação de escolas femininas.  

Assim, a Constituição Federal de 1934, reservou o capítulo II, do título V, à 

orientação sobre a organização escolar e a cultura. No artigo 149, mencionava a educação, 
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como direito de todos e, no parágrafo único, alínea a, do artigo 150, descrevia a respeito da 

frequência e gratuidade do ensino. 

Na Constituição de 1937, a responsabilidade do ensino, de acordo o artigo 129, 

passou a ser dividida com as empresas industriais, comerciais e agrícolas, que possuíssem 

mais de cem funcionários. Teriam então a obrigatoriedade em prover o ensino primário aos 

funcionários e aos seus filhos. 

O artigo 130 da mesma Lei, tratou da gratuidade do Ensino Primário, bem como da 

solidariedade dos ricos para com os menos favorecidos, por meio da instituição da caixa 

escolar. 

A Lei Magna de 1946, nos artigos 166, 167 e 168, dividiu entre a família e a 

sociedade a responsabilidade sobre o ensino, principalmente o primário, proporcionando 

espaço à iniciativa privada para oferecer o ensino nas diferentes modalidades, desde que em 

culminância com os parâmetros legais. 

Na Constituição de 1967 o artigo 168, declarava que a educação era direito de todos 

e seria ministrada no lar e na escola; o inciso II do § 3º dizia que o ensino dos sete aos catorze 

anos era obrigatório a todos e gratuito nas instituições oficiais de ensino.   

A atual Constituição de 1988, atualizada por várias emendas, em seus artigos 205 e 

206, confere ao Estado e à família, o dever de prover a educação com o incentivo da 

sociedade, primando pela plenitude do desenvolvimento da pessoa, sua preparação para a 

cidadania, qualificação para o trabalho, oportunizando oferta gratuita aos que não tiveram 

acesso em idade própria e estabelece a obrigatoriedade da educação básica dos quatro aos 

dezessete anos, envolvendo ensino infantil, fundamental e médio. 

Conforme Vieira (2009), durante o percurso das Constituições, ocorreram algumas 

reformas na educação, instituídas por decretos, sendo que algumas influíram diretamente no 

Ensino Primário, como a Reforma Couto Ferraz, instituída pelo Decreto 1.331-A, de 1854, 

que dividiu a escola pública primária em: 1º Grau (Instrução Elementar) e 2º Grau (Instrução 

Primária Superior), prescrevendo os currículos que atenderiam às duas escolas. 

Na Reforma Leôncio de Carvalho, instituída pelo Decreto nº 7247, de 19 de abril de 

1879, ocorre a estimulação à alfabetização dos adultos, já que a leitura e a escrita começavam 

a ser exigidas para a obtenção de emprego e para o exercício do voto. 

Em 1890, a Reforma Benjamim Constant, instituída pelo Decreto nº 20981, 

reformulou as escolas primárias, consolidando o sistema de seriação nessas escolas. 

Em 1925 a Reforma Rocha Vaz, instituída pelo Decreto n°16. 782-A fixou normas 

regimentais com o objetivo de estabelecer vínculo entre a União e os Estados, a fim de 
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promover a educação primária em âmbito nacional, eliminando os exames preparatórios, que 

havia na época.  

A Reforma Capanema, instituída pelas Leis Orgânicas do Ensino, durante o período 

de 1942 a 1946, estruturou os vários segmentos de ensino, dentre eles, o ensino primário, pelo 

Decreto-lei n° 8529, de 1946.  Seu artigo 2º, alínea a, menciona o Ensino Primário 

Fundamental, destinado a crianças de sete a doze anos e no artigo 3º, diz que o Ensino 

Primário Fundamental será ministrado em dois cursos sucessivos; o elementar e o 

complementar. 

No capítulo I, do Título II, no artigo 7º, é descrito que o Ensino Primário 

Fundamental, no que se refere ao curso elementar, será ministrado em quatro anos e descreve 

seu currículo. Assim também, o Capítulo II, no artigo 8º, vai tratar do curso primário 

complementar, com duração de um ano, descrevendo o currículo de estudo para esse ano.  

Movimentos reivindicatórios, em favor da organização da educação nacional, foram 

importantes; entre eles, o Manifesto dos Pioneiros, um movimento relevante que reivindicava 

a organização de um plano educacional para o país, visando a escola pública única, laica, 

obrigatória e gratuita, assinado por grandes intelectuais da época como Fernando de Azevedo, 

Lourenço Filho, Anísio Teixeira, etc.  

Desse modo, a Lei nº 4024, de 20/12/1961, que foi a primeira Lei de Diretrizes e 

Bases Nacional (LDBEN), começou a apresentar a educação infantil (pré-primária), em seu 

artigo 23 e 24, aos cuidados de escolas maternais, jardins de infância, delegando essa 

possibilidade às empresas que tivessem funcionárias mães, com filhos menores de sete anos, 

por assistência própria ou em convênio com o poder público.  

Os artigos seguintes, do 25° ao 29°, tratam do Ensino Primário, organizando-o em 

quatro séries anuais obrigatórias, a partir de sete anos, como comprova o artigo de número 27, 

citado abaixo; 

 

Art. 27. O ensino primário é obrigatório a partir dos sete anos e só será 

ministrado na língua nacional. Para os que o iniciarem depois dessa idade 

poderão ser formadas classes especiais ou cursos supletivos correspondentes 

ao seu nível desenvolvimento. (LDB nº 4024/1961) 

 

Dez anos após, em 1971, foi promulgada a segunda Lei de Diretrizes e Bases 

Nacional, a Lei nº 5692/1971, que fixou diretrizes para o ensino em nível nacional, mudando 

a denominação de primário, para 1º Grau, aumentando para oito anos, unindo o antigo ensino 

primário com o ginasial, estabelecendo a matrícula obrigatória dos sete aos catorze anos e 
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denominou o colegial, de 2º Grau, estabelecendo para ambos os graus, currículo de estudo 

dividido em dois núcleos, um comum em nível nacional e outro diversificado para atender às 

necessidades locais, conforme a região do país.  

Em dezembro de 1996, foi instituída a atual LDBEN, de nº 9394/1996, que fixa as 

diretrizes e bases da educação nacional, disciplinando a educação escolar em instituições 

próprias. 

O artigo 2º menciona que o objetivo da educação é o pleno desenvolvimento do 

aluno, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

No artigo 3º, que diz sobre os princípios educacionais, o inciso I descreve o princípio 

da igualdade de condições ao acesso e permanência dos educandos na escola.  

Para tanto, estabelece no artigo 4º, inciso I, que o dever do Estado para com a 

educação se efetiva pela garantia do ensino, obrigatório e gratuito, inclusive aos que a ele não 

tiveram acesso em idade própria. 

O inciso III do mesmo artigo, trata da atenção especializada aos educandos com 

necessidades especiais e o inciso IV, além de prever o atendimento também gratuito à 

educação infantil (de zero a seis anos), estende as demais diretrizes ao Ensino Médio e ao 

Superior. 

Recentemente, em 2005, o Parecer do Conselho Nacional de Educação, da Câmara 

de Educação Básica nº 6/2005, que teve como ponto de partida  a Indicação do mesmo 

Conselho e Câmara, n° 1/2004, expôs e discutiu os documentos referentes à ampliação do 

Ensino Básico, de oito para nove anos, conforme meta estabelecida no Plano Nacional de 

Educação do Ministério da Educação e Cultura (PNE/MEC/2000), sendo aprovado em junho 

de 2005.  

A Resolução nº 3, de 3 de agosto de 2005, orienta os procedimentos para a 

antecipação da matrícula no Ensino Fundamental de nove anos de duração (artigos 1º e 2º) e, 

em 06/02/2006, foi promulgada e publicada a Lei nº 11.274 / 2006, alterando a redação dos 

artigos 29, 30, 32 e 87, da Lei nº 9 394, de 20/12/1996, que estabeleceu as diretrizes e bases 

da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental, 

com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade completos ou a completar no 

início do ano letivo. 

Assim, a partir da promulgação desta nova Lei, as escolas oficiais e particulares 

começaram a se preparar, física e pedagogicamente, para esta nova modalidade de ensino. 

Em 2006, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e Cultura 

(SEB/MEC) publicou, um documento orientador para a inclusão da criança de seis anos de 



23 

 

idade no Ensino Fundamental de nove anos. Seu objetivo é fornecer informações relativas ao 

desenvolvimento da infância, bem como sobre a importância do brincar, interligado às 

diferentes áreas do conhecimento que compõem o currículo escolar para essa faixa etária. 

O referido documento orienta também a respeito da organização do trabalho 

pedagógico relativo à alfabetização, letramento, avaliação e aprendizagem escolar, atentando 

para a importância da reflexão sobre a prática pedagógica neste segmento de estudo. 

Em suma, percebe-se que as mudanças educacionais ocorreram lentamente, mas 

evoluíram do ponto de vista do Estado, enquanto provedor da garantia de acesso à escola 

pública, pelo menos em nível de educação básica, particularmente, nesse caso, do Ensino 

Fundamental. O desafio agora é garantir a permanência dos educandos na escola, lendo, 

escrevendo e interpretando, ou seja, alfabetizando-se.  

No decorrer da história do ensino no brasileiro, conforme o acesso à escola foi 

expandindo também se ampliou o número de reprovação e evasão escolar dos alunos, que de 

acordo com Teixeira (1957), na década de cinquenta, dos 4 milhões de alunos matriculados no 

ensino primário, somente 243 mil, concluíam a 4ª série do mesmo ensino 

Nas décadas seguintes, praticamente não se reverte esse quadro, tanto .que, nos anos 

oitenta, é instituído o Ciclo Básico de Alfabetização, no Estado de São Paulo, unindo 1ª e 2ª 

série em um ciclo de dois anos, na tentativa de se reduzir o índice de reprovações, na 1ª série 

do Ensino de Primeiro Grau, como veremos na sequência, a respeito do ensino por meio dos 

ciclos. 

 

 

2.2 O ensino por meio dos ciclos  

 

Ao trabalhar o assunto sobre o ensino por meio dos ciclos, não é pretensão fazer um 

estudo exaustivo a respeito do mesmo, mas buscar meios que possam respaldar minha 

hipótese a respeito da necessidade de preparar os docentes para a implantação desse sistema.  

A pesquisa de Mainardes (2007) traz grande contribuição no que se refere à 

compreensão sobre a política dos ciclos no Brasil, já que desenvolve um vasto estudo a 

respeito do tema, retratando a história desse tipo de ensino no Brasil.  

Embasado na abordagem do ciclo de políticas, desenvolvido por Stephen J. Ball, 

Mainardes (2007), analisa os ciclos de aprendizagem, descrevendo sobre as diversas 

iniciativas de reorganização do ensino por meio de ciclos, em prol de melhorias para o Ensino 



24 

 

Fundamental, no tocante ao alto índice de reprovações existente na 1ª série desse ensino na 

década de oitenta, provocando a deserção escolar desses alunos.  

Dessa forma, seguindo o estudo de Mainardes (2007), o ciclo, enquanto política da 

não reprovação surge no Brasil com a instituição, no Estado de São Paulo, do chamado Ciclo 

Básico de Alfabetização (CBA), em 1984; posteriormente implantado também em Minas 

Gerais, Pará, Paraná. 

O objetivo do ciclo básico era unir os dois primeiros anos do Ensino Fundamental, 

acabando com a reprovação que havia na passagem do 1º para o 2ª ano, aumentando o tempo 

para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, diminuindo os altos índices de 

reprovação e evasão escolar. 

A partir dessa medida, outras, como reestruturação curricular, formação para os 

professores, estudos adicionais para os alunos que ainda apresentassem dificuldades, além de 

melhoria de condições de trabalho nas escolas - foram tomadas, a fim de consolidar o novo 

sistema implantado. 

De acordo com Mainardes (2007) o país vivia uma época em que o partido de 

oposição havia vencido as eleições em muitos estados, inclusive nos mais populosos e 

desenvolvidos, entre eles, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Isso fez com que a coletividade de 

pessoas com pensamentos mais progressistas, se unissem em torno de uma nova política 

educacional. Segundo o autor,  

 

No contexto da redemocratização, alguns governos assumiram o 

compromisso de implantar mudanças educacionais que incluíam, entre 

outras medidas, a participação dos professores na elaboração de políticas, 

maior investimento na capacitação de professores, melhoria da qualidade de 

ensino e políticas voltadas à redução da reprovação e da evasão escolar. 

(MAINARDES, 2007, p.68)  

 

O destaque nesse processo era para a garantia de maior tempo para aprendizagem e 

para a abordagem construtivista de alfabetização, considerando a criança como centro do 

aprendizado, onde a alfabetização é compreendida por meio dos estudos a respeito da 

psicogênese da língua escrita (Ferreiro e Teberosky, 1985), ou seja, um objeto de 

conhecimento em construção pela criança.  

Por meio da instituição do Ciclo Básico, de acordo com as pesquisas em documentos 

da época, da Secretaria Estadual de Educação (Isto se Aprende com o Ciclo Básico,1986), 

houve uma extensa participação de intelectuais, professores universitários e pesquisadores. 
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Em São Paulo a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas do Estado de São 

Paulo (CENP), foi responsável pela elaboração de documentos e pela formação dos 

professores, favorecendo uma constante interação entre os campos oficial e pedagógico, 

convertendo-se em referência para a expansão do ensino por meio de ciclos para os demais 

anos do Ensino Fundamental, além de ser incorporado, na Lei de Diretrizes Nacional de 1996, 

como forma de organização do ensino. 

Mainardes (2007), observa que a concepção de Estado que comanda as gestões 

governamentais cumpre um papel importante na definição das políticas a serem 

implementadas nos sistemas de ensino, pois é dela que depende sua organização nos âmbitos 

federal, estadual e municipal. 

De acordo com o estudo do referido autor, o sistema de ciclos no Brasil se organiza 

de duas formas, ciclos de aprendizagem e ciclos de formação. Os primeiros, implantados em 

São Paulo na década de oitenta, foram considerados a semente de uma visão mais ampla no 

sentido progressista de organização do ensino. A constituição desses ciclos, segundo o mesmo 

autor, ocorreu: 

 

[...] a partir da formação e implementação do Projeto Ciclos de 

Aprendizagem, na rede municipal de São Paulo, em 1992. Foi a primeira 

experiência na qual os ciclos foram estendidos para oito anos no Ensino 

Fundamental. (MAINARDES, 2007, p.70) 

 

Espelhando-se no sistema educacional francês e opondo-se ao sistema seriado, 

mantiveram a ideia de aprendizado contínuo pelos alunos em dois, três ou mais anos, sem a 

interrupção pela reprovação. 

Os ciclos de formação são fundamentados nos ciclos do desenvolvimento humano, 

como a infância, a puberdade, adolescência, por exemplo. Normalmente não ocorre a 

reprovação no EF e o currículo é mais extenso que o normal. A responsabilidade do ensino e 

da aprendizagem é compartilhada no grupo de professores que atuam no ciclo e não 

individualmente 

Em São Paulo, durante a vigência do Ciclo Básico de Alfabetização (1984 a 1988), 

Ciclo Básico em Jornada Única (1989 a 1992), vários documentos foram elaborados – como: 

“ Isto se Aprende com o Ciclo Básico e o Projeto Ipê
1
, datados das décadas de oitenta e 

noventa. Esses documentos versaram sobre temas, como Reflexões e Perspectivas da Pré-

                                                           
1
Documentos da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, elaborados pela Coordenadoria de 

Estudos e Normas Pedagógicas – CENP/SP, os quais serviam de estudo e referenciais pedagógicos aos 

professores. 
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Escola e Ciclo Básico, Alfabetização, A Literatura na Escola, O Que É Escrever, A Criança e 

o Conhecimento nos Diferentes Componentes Curriculares”. 

Era, então, um novo período para o ensino que se iniciava, proporcionando aos 

educadores o pensar sobre a prática pedagógica e os objetivos propostos, a fim de rever 

conceitos e adotar posturas que propiciassem ao aluno não mais um ensino bancário (Freire, 

1987), mas um ensino significativo, contextualizado, que lhe permitia compreender o que 

estava aprendendo e para que iria servir tal aprendizado, correlacionando os contextos escolar 

e social.  

O novo sistema previa avaliar os alunos, diagnosticando o seu saber, para que no ano 

seguinte o professor, de posse deste diagnóstico, continuasse o processo de aprendizagem dos 

alunos. 

De acordo com Mainardes (2007), para haver a compreensão da organização da 

escola em ciclos é necessário que se tenha visão ampla e crítica acerca da realidade, levando-

se em conta o modo como ocorre a implantação da política, se na verticalidade ou na 

horizontalidade, atentando cuidadosamente para perceber se houve ou não a participação dos 

principais envolvidos (instituição, professores e pais), a fim de que haja a compreensão do 

sistema, garantindo a efetiva realização das ações condizentes aos objetivos propostos pelo 

sistema dos ciclos.  

Perrenoud (2004), ao escrever a respeito do ensino por meio dos ciclos, cita 

experiências realizadas na França, Bélgica, Canadá, Suíça e Brasil, contribuindo com uma 

reflexão sobre os ciclos de aprendizagem, expõe sobre a diferença entre ciclos de estudo e 

aprendizagem. 

Para o referido autor, os ciclos de estudo tratam do sistema de ensino seriado, 

dividido em etapas anuais de ensino, compartimentado em grade horária por disciplinas, de 

acordo com o currículo vigente, para atender ao programa anual de estudos, objetivando a 

promoção dos alunos que aprenderem os conteúdos estabelecidos e a reprovação daqueles que 

não conseguirem vencê-los. 

A crítica ao sistema seriado de ensino está atrelada ao ensino tradicional, que, 

segundo Freire (1987), na concepção bancária, o aluno é visto como um receptor de 

conteúdos, que em determinado momento (avaliação), terá que restituir quantitativamente tais 

conteúdos. De acordo com essa visão, é que ocorre o elevado percentual de reprovações e 

deserções escolares, na história da educação brasileira. 

Já os ciclos de aprendizagem, provocam profundas mudanças na organização do 

ensino escolar, demonstrando como constituir o ensino progressivo em dois ou mais anos, 
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conforme planejamento coletivo (professores atuantes no ciclo, pais, alunos e gestores 

pedagógicos e administrativos), de forma a compartilhar responsabilidades no decorrer do 

processo de desenvolvimento dos mesmos. 

Perrenoud (2004), explica que deve haver a responsabilidade da instituição e dos 

profissionais envolvidos para que o termo ciclo de aprendizagem não se torne apenas uma 

nomenclatura moderna que encubra a antiga pedagogia seriada, servindo apenas para suprimir 

a reprovação. A existência de profissionais competentes que atuem com seus alunos, 

acompanhando-os por dois ou três anos, para ele, já seria o suficiente para suprimir a 

reprovação.  

Na visão do referido autor, um ciclo de aprendizagem somente poderia funcionar, se 

nele atuassem professores capazes de trabalhar coletivamente; se os objetivos formativos para 

o final do período fossem claramente definidos pelos professores, acessíveis aos alunos e pais, 

contendo pontos de referências intermediários que favorecessem a avaliação dos saberes, 

visando sempre o maior número de crianças a alcançarem o domínio dos objetivos propostos 

para o final do ciclo. Para ele, 

 

Os ciclos de aprendizagem são concebidos e defendidos como novos 

“espaços-tempos de formação”, que favorecem presumidamente uma maior 

igualdade na escola por meio de: uma pedagogia diferenciada, baseada em 

uma avaliação formativa; percursos diversificados de formação. A meta é 

que todos os alunos atinjam os objetivos no final da formação escolar ao 

mesmo tempo, mas, se necessário for, tomando caminhos diferentes. 

(PERRENOUD, 2004, p.41) 

 

Ainda em acordo com o mesmo autor, os professores usariam então a pedagogia 

diferenciada, oferecendo a cada aluno atividades que lhe permitiriam aprender de forma 

própria, de acordo com o seu percurso de aprendizagem, aliada à observação formativa, que 

propõe avaliar os alunos individualmente não somente na etapa final, mas no processo, para 

poder intervir quando necessário, a fim de que os educandos possam chegar à etapa final do 

ciclo, com sucesso. 

Para tanto, Perrenoud (2004) alega que além da vontade de vencer o fracasso escolar, 

é preciso repensar as metodologias utilizadas, por meio de formações aos professores a 

respeito dos agrupamentos dos alunos, aliada à organização do trabalho a ser realizado no 

ciclo. 

Dessa forma, ainda na proposição do referido autor, evita-se a  normatização imposta  

pelo sistema educacional, que inviabiliza a autonomia dos estabelecimentos de ensino, bem 
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como a dos professores, confiando os ciclos de aprendizagem a uma equipe pedagógica 

estável por vários anos. 

Perrenoud (2004) também menciona que os professores deveriam receber, além da 

formação, apoio institucional e acompanhamento adequado, como respaldo necessário ao 

trabalho desenvolvido nos ciclos. 

Tais medidas não poderiam ocorrer isoladamente em uma ou outra instituição de 

ensino, como orienta Perrenoud (2004), mas de forma global, em processo de mudança 

educacional, que teria à sua frente, alunos que apresentassem mais dificuldades que outros e 

que também precisassem vencê-las. Assim, o ciclo poderia ser um meio seguro para o sucesso 

da aprendizagem dos educandos. 

O ponto comum entre os estudos de Mainardes (2007) e Perrenoud (2004), a respeito 

do ensino por meio dos ciclos, está na confluência de suas ideias sobre a implantação do 

sistema do ciclo ocorrer na verticalidade impedindo assim, a participação dos principais 

envolvidos: professores, pais, alunos e equipe gestora das unidades escolares que formam o 

sistema educacional, seja ele federal, estadual ou municipal. 

Outro ponto preocupante aos dois autores se refere à formação insuficiente aos 

professores, falta de infraestrutura nas escolas e disparidade que há entre o discurso oficial, a 

opinião dos professores (atuantes nos ciclos) e os resultados obtidos nos supostos ciclos. 

Ambos os autores concordam que para haver o sucesso na implantação da política 

dos ciclos, há que haver o preparo dos principais envolvidos, ou seja, dos professores, antes 

da implantação do novo sistema. Para eles, a participação destes já deveria ocorrer durante o 

processo de elaboração do projeto, o qual deveria ser flexível, para prover as mudanças 

necessárias durante seu percurso, visando o efetivo sucesso dos alunos. 

Freitas (2003) expõe a respeito dos sistemas de ciclos, seriação e a  avaliação. Para 

tanto, menciona práticas realizadas em São Paulo e Belo Horizonte, desencadeadas a partir da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/1996. 

Em Belo Horizonte, segundo Freitas (2009), foi instituído o ciclo denominado  

escola plural, onde o ensino é dividido em três ciclos: Infância (de 6 a 9 anos), pré- 

adolescência (de 9 a 12 anos) e adolescência (dos 12 aos 14 anos), objetivando a formação 

global dos alunos. 

Esse tipo de ensino, embora receba o nome de escola plural, lembra os ciclos de 

formação, pois também os organiza pelos períodos de formação humana que parte da 

diversidade que há entre os sujeitos envolvidos, deixando sob a responsabilidade da escola a 
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criação dos espaços de interação e construção dos conhecimentos reais, bem como a 

promoção do desenvolvimento da autonomia dos envolvidos.  

De acordo com Freitas (2003), a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o ciclo 

permitia aos professores três subsídios que lhes servissem de base à sua prática pedagógica: as 

etapas do desenvolvimento humano dos alunos, seus caracteres pessoais e as suas 

experiências socioculturais. 

Para fundamentar o trabalho pedagógico oferecido aos alunos da escola plural, na 

ótica desses três elementos, o autor menciona  que a estrutura funcional da escola, segundo o 

autor, precisa ser repensada, diferentemente do que ocorreu na implantação da progressão 

continuada, em São Paulo.  

Embora o sistema de progressão continuada adotasse a filosofia da continuidade nos 

dois ciclos (1º ao 5º e 6º ao 9º anos) do Ensino Fundamental, em São Paulo, ocorreu a 

reorganização das escolas estaduais, separando o ciclo I (1° ao 5º ano) do ciclo II (6ª ao 9º 

ano), em diferentes prédios; porém, de acordo com Freitas (2003), a escola continua 

instrumental, destinando-se a viabilizar o fluxo dos alunos, tentando melhorar a aprendizagem 

deles com ações de reforço escolar e recuperação.   

Para o referido autor, o sistema de progressão continuada não configura a proposta 

ciclada, já que difere totalmente das propostas de Belo Horizonte, que adota os ciclos de 

formação, fundamentados na teoria educacional de  Pistrak (1924)
2
, que partia de estudos 

sobre a realidade vivida pela comunidade,  para implementar o ensino oferecido nos ciclos 

formados pelas etapas do desenvolvimento humano. 

Freitas menciona que:, 

 

Os ciclos devem ser planejar suas vivências sociais com forte vínculo com a 

realidade social – com forte relação com essa atualidade – e não apenas 

como vivências associadas aos interesses de uma faixa etária de 

desenvolvimento da criança. (FREITAS, 2003, p.57) 

 

A experiência de Krug (2006) a respeito dos ciclos de formação, ocorre com a 

pesquisa desenvolvida em Porto Alegre, que, baseada nos pressupostos de Freire (1997) 

referente a que “...não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino...” e “Tema Gerador”. 

                                                           
2
 Pistrak, M.M. educador socialista (1888-1940), fundador da pedagogia socialista, Pós-Revolução Russa em 

1917. Sua obra: Fundamentos da Escola do Trabalho, de 1924, retrata o ensino construído por meio de uma 

política emanada de baixo para cima, pois compreendia que os alunos deviam aprender a se auto-organizar, e 

desenvolve um ensino dialético que partia do conhecimento da realidade, visando as relações sociais, como 

resultado da aprendizagem produzida no trabalho coletivo. Teoria que fundamentou os ciclos de formação em 

Belo Horizonte, segundo Freitas (2009). 
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Essa experiência está aliada às propostas de planejamento coletivo, com a 

participação dos alunos, pais e professores, com temas da realidade vivida, cuja referência é o 

ensino por “Complexos”, referido por Pistrak (1924), propõe que a norma para escolha dos 

assuntos a serem trabalhados no ensino deve ser buscada na esfera social, pois ela deve ser 

meio de compreensão da realidade em que se vive. 

De acordo com a autora, na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, os chamados 

Complexos Temáticos têm como proposta a ruptura com os conteúdos preestabelecidos do 

ensino tradicional. Nesse sistema de ensino, os temas centrais são eleitos por meio da 

realização de pesquisa socioantropológica, como premissa para definição dos conceitos a 

serem trabalhados, nas diferentes áreas do conhecimento, de forma interdisciplinar. 

Tais Complexos Temáticos são construídos no coletivo escolar, sendo que a cada 

ciclo cumprido são realizados os ajustes necessários ao desenvolvimento do trabalho 

pedagógico, de acordo com as potencialidades de aprendizagem das crianças ou adolescentes, 

conforme o ciclo em que se encontra, por meio da relação dialética entre sujeito, meio e 

cultura,  o desenvolvimento biológico, experiências sociais e elaboração dos conhecimentos 

formais. 

Segundo os estudos de Krug (2006), a experiência educacional da cidade de Porto 

Alegre foi bem sucedida porque houve a participação coletiva da comunidade escolar, 

construindo o ensino de baixo para cima, quando os professores que anteriormente 

trabalhavam na escola seriada, puderam construir novas práticas pedagógicas alicerçadas na 

realidade, esta muitas vezes, constituída por comunidades paupérrimas, distantes dos direitos 

essenciais de cidadania, mas que foram tratadas com justiça social. 

Pelo levantamento realizado (pesquisa socioantropológica) na própria região, as 

políticas públicas de Porto Alegre atendiam às necessidades locais e a escola era vista como 

um direito cidadão, e responsável pelo sucesso dos alunos. No que diz respeito ao orçamento 

público, este é discutido pela comunidade. 

Para a referida autora, uma escola seriada não pode se apropriar dos ciclos de 

formação para tentar melhorar seus resultados, porque a filosofia da escola seriada se difere 

do sistema de ciclo. 

O sistema seriado acredita que os alunos que não aprendem os conteúdos mínimos 

estabelecidos pelo seu programa, externados pela avaliação classificatória, por isso precisam 

repetir o ano letivo, com a finalidade de obter mais conteúdos ou amadurecer. 

De acordo com a experiência de Krug (2006), o ano letivo não se repete e sim a série, 

o que não garante a apropriação dos conteúdos pelos alunos se esse aprendizado não for 
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construído de forma significativa por eles, com a participação efetiva dos envolvidos 

(professores e alunos), interligando a escola com a sociedade. 

A referida autora expõe que, começar a estudar sobre Ciclos de Formação, é: 

 

[...] começar a estudar sobre desenvolvimento infantil, aprendizagem, 

currículo, avaliação, relação entre políticas públicas e educação. Também é 

começar estudando sobre o que, enquanto professores ou professoras, é 

possível fazer diferente em nosso cotidiano. Quando as escolas passam a se 

organizar por Ciclos de Formação (...) a organização da escola precisa ser 

reconstruída. (KRUG, 2006, p.136) 

 

Pelo que se pode observar nos estudos descritos pelos autores citados, o ensino por 

meio dos ciclos, seja de formação, plural ou de aprendizagem, significa vida nova dentro da 

escola; oportunidade única de construção da aprendizagem, onde cabem perfeitamente os 

pilares da educação, citado por Dellors (1999), aprender a aprender; aprender a fazer; 

aprender a ser e aprender a conviver. 

Se a implantação de algum tipo de ciclo, objetivar o sucesso do aluno efetivamente, 

não se concebe a ideia de implantação, sem o exercício pleno dos pilares da educação, pois é 

um novo caminho a ser percorrido na escola, junto à comunidade, já que as políticas públicas 

devem estar a serviço do bem comum e, em especial, a serviço da aprendizagem dos alunos. 

Todos os autores citados que tratam da implantação do sistema de ciclos, enquanto 

política pública, têm seus estudos convergentes a uma proposta de discussão coletiva sobre o 

novo sistema, com a finalidade de que todos os envolvidos participem, opinando, 

organizando, avaliando, de forma que a implantação de um novo sistema de ensino seja 

responsabilidade de todos os envolvidos. 

Este breve estudo a respeito do significado de ciclos certamente está contribuindo 

com minha hipótese acerca do preparo dos docentes na implantação de políticas sobre o 

desenvolvimento do ensino, uma vez que os docentes são a mola propulsora do sistema 

educacional e com o ciclo, há mais tempo para o desenvolvimento da aprendizagem dos 

educandos, pois em vez de um ano para alfabetizar, aumenta-se para dois ou mais anos, 

porém não se deve esquecer que alfabetizar, não se refere apenas em ensinar os educandos a 

codificar e decodificar palavras, mas ler, escrever, compreender e interpretar o que se lê. 

Na rede municipal de ensino onde ocorre a presente pesquisa, a implantação do ciclo 

nos dois anos iniciais do Ensino Fundamental, de acordo com o Parecer nº 2/2008, de 

17/11/2008, da gestão anterior (2005-2008), objetivando a não reprovação dos alunos no 
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curso da alfabetização, do 1º para o 2º ano, não havendo formação específica a respeito do 

novo sistema. 

No ano de 2009, com a nova gestão após a eleição/2008, os alunos que haviam sido 

matriculados no Pré III do Ensino Infantil (EI) Municipal, passaram automaticamente para o 

primeiro ano do EF, sem haver formação específica sobre o ensino por meio do ciclo.  

Apenas houve orientação aos gestores sobre a não reprovação dos alunos do primeiro 

para o segundo ano. As Assistentes Pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação 

orientaram os (as) professores (as) a respeito das atividades peculiares ao EI, na faixa etária 

dos seis anos. 

Em 2010, foi instalado então o EF de Nove anos, nesta escola onde se desenvolveu a 

pesquisa acerca do percurso da alfabetização. Durante a exposição desse trabalho se reportará 

ao ciclo de alfabetização, quando se fará referência aos resultados da pesquisa. 
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3  ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

 

A proposta de observação da alfabetização no decorrer do ciclo estabelecido entre o 

1º e 2º anos do Ensino Fundamental de nove anos em uma escola da Rede Municipal de 

Ensino do município de Poá leva-me a  tratar do significado do termo alfabetização, tomando 

como base estudos realizados por diversos autores. 

Intimamente ligado a alfabetização – termo de sentido muito amplo -, está o 

letramento, vocábulo este, de emprego mais recente, que denota os usos sociais da língua 

pelos sujeitos alfabetizados. 

Esses dois termos, segundo os autores que estudo, estão numa relação complementar, 

caminham juntos nas ações sociais do cotidiano dos indivíduos. 

Na antiguidade, na educação grega, encontramos o termo “escola do alfabeto”, lugar 

onde os escribas ensinavam a leitura e a escrita aos cidadãos livres que queriam aprender esse 

ofício.  

No início do século V a. C., nasce então a escola do alfabeto, onde eram ensinadas a 

escrita e a leitura por meio do alfabeto, permitindo às novas gerações o conhecimento das 

tradições históricas não só pela oralidade, mas também pela escrita, agora armazenada nos 

rolos, livros da época
3
, enquanto documento escrito. 

De acordo com Manacorda (1989), o termo alfabetização tem sua origem nas 

palavras alpha e beta, que são as duas primeiras letras do alfabeto grego, que, de acordo com 

os significados encontrados nos dicionários brasileiros, traduzem o ensino da leitura e da 

escrita por meio das letras do alfabeto. Na escola grega, reside a origem da escola que 

conhecemos na atualidade. 

No Brasil, durante muito tempo, obedecendo ao ensino tradicional, o aprendizado da 

leitura e da escrita ocorria pela memorização da junção das letras do alfabeto, que formavam 

as famílias silábicas. Com o aprendizado das sílabas simples, eram ensinadas as primeiras 

palavras e frases e posteriormente, as sílabas complexas, ampliando então as possibilidades da 

escrita e da leitura.  

                                                           
3
 De acordo com M. A. Manacorda, em sua obra a respeito da História da Educação, a escrita nessa época servia 

para resguardar a memória histórica e da administração civil, cada vez mais usadas para comandar, sendo que, 

até então, bastava o falar bem. A crescente sabedoria era transformada em cultura em consonância com a 

instituição da escola, com seus materiais didáticos (os rolos de papiro, denominados livros), materiais estes, do 

Médio Império, período datado de 2133 a 1786 a. C. 



34 

 

Assim, no final do século XIX, surgiram no Brasil, as primeiras cartilhas, que a 

princípio eram de origem europeia, de acordo com o método sintético, que  utilizava a 

soletração e sílabas para então compor as palavras e, depois, as frases.  

No percurso da história da educação brasileira, já na década de cinquenta, Teixeira 

(1957) mostrava sua preocupação com a reprovação e a evasão escolar no País, pelo alto 

índice de analfabetos que aqui havia. 

Assim, desde então, algumas mudanças ocorreram na legislação, oferecendo a todas 

as crianças em idade escolar, oportunidade de acesso e permanência na escola, além de 

estender este direito, também, aos adultos que não tiveram acessibilidade no tempo ideal, de 

acordo com a LDBN/96.  

 

 

3.1  Alfabetização na concepção de vários autores 

 

Vários pesquisadores realizaram estudos sobre a alfabetização. Dentre eles, o que 

trouxe uma nova visão ao sentido da ação alfabetizadora, foi Paulo Freire nos anos sessenta, 

alfabetizou adultos dos adultos, em uma nova perspectiva, voltada ao conhecimento que os 

alunos possuíam acerca da realidade em que estavam inseridos, promovendo a leitura de 

mundo, como subsídio à leitura da e da palavrapalavra. 

Nessa atitude inovadora para a época, utilizando contextos significativos do 

cotidiano, Freire (1994), conscientizava seus alfabetizandos a respeito das injustiças sociais 

vivenciados por eles, possibilitando por meio da alfabetização,  a cidadania. Para ele, a 

alfabetização significa: 

 

[...] a alfabetização como ato de conhecimento, como ato criador e como ato 

político, é um esforço de leitura do mundo. (...) Não é possível texto sem 

contexto. (...) o problema que se coloca não é o da leitura da palavra, mas o 

de uma leitura mais rigorosa do mundo, que sempre precede a leitura da 

palavra. (FREIRE, 1994, p. 30-31) 

 

Nos anos oitenta, o estudo sobre a psicogênese da língua escrita Ferreiro e Teberosky 

(1985), demonstrou que as crianças mesmo antes de adentrarem na escola, pensam e possuem 

hipóteses sobre a escrita, pois além de estarem inseridas em um mundo letrado, convivem 

com práticas de leitura e escrita junto aos seus familiares e na sociedade. 

Por conseguinte, esses novos estudos desmistificaram as teorias tradicionais de 

ensino, que tratavam a criança como uma tábula rasa e que, a partir de sua entrada na escola, 
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deveria ser preenchida com os conteúdos escolares; no caso da alfabetização, com o ensino 

cartilhesco, na maioria das vezes, mecânico, aprendendo a ler e escrever pela memorização e 

recitação das famílias silábicas, sem interligação com o cotidiano. 

Assim, os alunos que não aprendiam as lições da cartilha eram reprovados, tendo que 

repetir toda a cartilha no ano seguinte. Muitas vezes, a mesma dificuldade persistia no ano 

seguinte, causando outra reprovação do aluno, desestimulando-o à continuidade dos estudos,  

gerando então, a evasão escolar. 

Para Ferreiro (1994), a alfabetização, 

 

[...] passa a ser tarefa interessante, que dá lugar a muita reflexão e a muita 

discussão em grupo. A língua escrita se converte num objeto de ação e não 

de contemplação. É possível aproximar-se dela, sem medo porque se pode 

agir sobre ela, transformá-la e recriá-la. É precisamente a transformação e a 

recriação que permitem uma real aproximação. (FERREIRO, 1994, p.47)  

 

Para Freire (1994), na alfabetização, o desenvolvimento da leitura e da escrita, ocorre 

a partir de palavras e assuntos significativos aos alfabetizando senão ao contrário. A ação 

alfabetizadora, que se processa entre alfabetizador e alfabetizando, não pode ser estática, mas 

movimentada pelo pensamento reflexivo que permeia o processo de aprendizagem. 

Ao explicar seu pensamento sobre o significado da alfabetização, Freire (1994) 

expõe que de acordo com seus pressupostos: 

 

Seria impossível engajar-me num trabalho de memorização mecânica, dos 

ba, be, bi, bo, bu e dos La, Le, li, ló, lu. Daí que também não pudesse reduzir 

a alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras. Ensino 

em cujo processo o alfabetizador fosse “enchendo” com suas palavras as 

cabeças supostamente “vazias” dos alfabetizandos. Pelo contrário, enquanto 

ato de conhecimento e ato criador, o processo de alfabetização tem, no 

alfabetizando, o seu sujeito. O fato de ele necessitar da ajuda do educador, 

como ocorre em qualquer relação pedagógica, não significa dever a ajuda do 

educador, anular a sua criatividade e a sua responsabilidade na construção da 

sua linguagem escrita e na leitura desta linguagem. (FREIRE, 1994, p.19)  

 

Assim, para esse autor, a alfabetização possui sentido amplo, deixando de significar 

o simples ato de codificar e decodificar letras para, a partir da reflexão sobre o objeto 

ensinado, conquistar-se a compreensão do mesmo, permitindo ao educando pensar sobre a 

função social da alfabetização, utilizando-a em seu convívio social enquanto cidadão. 

 Compreende-se assim, que Freire descreve, neste conceito, um movimento que 

envolve, por parte do aprendiz, o conhecer, o compreender e o saber usar a leitura e a escrita 



36 

 

nas diferentes situações sociais, enquanto cidadão consciente de seus direitos e deveres, 

diferentemente do ato mecânico de codificar e decodificar palavras desconexas do cotidiano 

vivido. Sua concepção ultrapassa os muros escolares. 

Para Cagliari (1996), a alfabetização compreende a aprendizagem da leitura e da 

escrita, portanto, o conhecimento de sua origem, de suas funções e usos. Segundo este autor, 

tais quesitos são imprescindíveis no processo de alfabetização, sendo que para ele, esta etapa 

da vida escolar é a mais importante do aluno enquanto pessoa integrante da sociedade letrada. 

Segundo o referido autor, 

 

Alfabetização é a aprendizagem da escrita e da leitura. Note-se que ler e 

escrever são atos linguísticos. (...) a compreensão da natureza da escrita, de 

suas funçõe e usos é indispensável ao processo de alfabetização. (...) a 

alfabetização é, sem dúvida o momento mais importante da formação 

escolar. (CAGLIARI, 1996, 8-10) 

 

O autor explica que a escola precisa ter sentido para seus alunos, promovendo ensino 

que se desenvolva desde a origem da escrita até os atos de leitura e escrita presentes na vida 

da criança, não se desvinculando dessa realidade. 

 O referido autor, também aborda a importância do momento de reflexão para o 

desenvolvimento da aprendizagem da criança, pois ao escrever, a criança reflete, mesmo 

inconscientemente, sobre sua escrita e a respeito dessa prática, formula um pensamento, que é 

chamado por Ferreiro (1985) de hipótese. 

A respeito do desenvolvimento do pensamento, Bakthin (2010, p.115) explica que a 

teoria da expressão (diz respeito à externalização do pensamento verbalmente), supõe a 

relação intrínseca entre “o que é interior e o que é exterior com primazia explícita do 

conteúdo interior, já que todo ato de objetivação (expressão) procede do interior para o 

exterior.”,  

Aliada à essa concepção, Lemle (2000, p.11), explica que durante as análises 

realizadas neste trabalho, sobre o esquema que se forma no pensamento para se expressar uma 

palavra. 

Dessa forma, quando a criança escreve, seja por uma solicitação oral do professor, 

seja por um estímulo visual, ocorre em seu pensamento um processo de busca pela 

representação necessária que resolva tal problema, recorrendo aos seus saberes (no caso da 

alfabetização, recursos linguísticos), como forma de externar seu interior. 

A esse processo mental que ocorre no momento em que se externa a escrita  

Vygotsky (1991a) menciona que os conhecimentos já internalizados pelas funções superiores 
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da criança dizem respeito ao desenvolvimento real que ela ou o adulto já possuem sobre o 

objeto em estudo. Ao percurso de aprendizagem sobre o mesmo ou outro objeto, o autor 

denomina de zona de desenvolvimento proximal e o objeto a ser aprendido, para ele, é o 

desenvolvimento potencial. 

Sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, Vygotsky (1991b) orienta que, na 

fase escolar, o aprendizado é uma das fontes primordiais para a produção de conceitos 

(significados). É esse aprendizado que direcionará o desenvolvimento mental do educando 

durante sua aprendizagem. 

Para o autor de “Pensamento e linguagem”, o desenvolvimento da escrita do aluno 

nesse momento assemelha-se ao desenvolvimento da fala de uma criança de dois anos, ou 

seja, assim como a fala se desenvolve seguindo um percurso, a escrita também percorre a 

trilha do erro para chegar ao acerto, na interação com o meio e com o outro. 

Portanto, na perspectiva vygotiskyniana, os docentes devem atuar na zona de 

desenvolvimento proximal de seus alunos, a fim de promover a aprendizagem. 

Dessa forma unindo os pressupostos sobre alfabetização, desde os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, compreende-se ser necessário que os (as) professores (as) promovam, 

junto aos seus alunos, a reflexão sobre a língua, em situações de produção e interpretação dos 

textos escritos, ponto este condizente com o estudo linguístico de Cagliari (1996). 

Em seu estudo mais recente sobre alfabetizar sem o bá, bé, bi, bó, bu, Cagliari (2009) 

explica a importância de uma alfabetização preocupada com o ensino da origem da escrita, 

com o relacionar-se no mundo em que vivemos – mundo este caracterizado por uma extensa 

simbologia, por uma enorme gama de significados - com os pictogramas utilizados na 

antiguidade, tudo isso desencadeando um aprendizado do ler e do escrever pleno de sentidos. 

Em vários momentos de sua obra, esse autor se refere à escola como forma de sugerir 

aos professores alfabetizadores a importância do ensino real e significativo aos alunos, como 

menciona a seguir: 

 

A escola precisa explicar como funciona o sistema de escrita, o que são 

letras, como se decifra uma escrita com letras, o que é escrever à moda de 

uma transcrição fonética – com a qual os linguistas os sons da fala de acordo 

com a pronúncia de cada um – e comparar esses modos de escrever com a 

escrita ortográfica. A escola precisa explicar o que é ortografia, como 

funciona, como os alunos fazem para escrever respeitando a ortografia, para 

corrigir os textos que produzem, para tirar dúvidas. (CAGLIARI, 2009, p. 

95). 
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Para Cagliari (2009), alfabetizar é o ensino da leitura e da escrita, cujo segredo 

consiste na compreensão da leitura, que é a decifração do código. Nesse sentido, a escrita 

torna-se uma consequência do que se sabe a respeito da leitura. Então, além de ensinar o 

aluno a compreender a escrita, é necessário que se ensine a aplicação desse conhecimento, a 

fim de que o educando possa aplicá-lo em sua produção escrita. 

Outro aspecto importante assinalado na obra de Cagliari (2009), entre tantos nela 

contidos, é a sua exposição a respeito da importância de trabalhar a reflexão com a criança, no 

sentido de interpretação da realidade, quando menciona que: 

 

Ao interpretar a realidade, a criança (o homem) processa seu pensamento e 

tira suas conclusões sobre ela. Isso acontece em todos os níveis e em todas as 

circunstâncias. Por isso, quando uma criança entra para a escola, já percorreu 

um longo caminho de exploração do homem, da vida, do mundo. Além 

disso, através da linguagem e da cultura, a criança pode refletir sobre sua 

reflexão e interpretar a realidade sob diferentes perspectivas. (CAGLIARI, 

2009, p. 241) 

 

Dessa forma, não pode existir alfabetização sem conhecimento significativo e 

prazeroso, sem que haja a compreensão do contexto. Para tanto, é necessário que se reflita 

sobre o conteúdo a ser aprendido, com a intervenção do (a) professor (a). 

Assim como Cagliari trata da importância da reflexão pela criança, no PCN
4
 de 

Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental, na caracterização geral dos eixos 

organizadores dos conteúdos a serem trabalhados, há um eixo denominado “USO-

REFLEXÃO-USO”  (PCNLP, 1997, p. 44).   

Em função da necessidade de se analisar os resultados obtidos durante o processo de 

ensino, esse eixo dá condições ao professor de perceber o nível de aprendizagem em que o 

aluno se encontra e a este, como está escrevendo, levando-o a compreender a necessidade de 

revisão sobre a sua escrita. 

Elias (2000), na tentativa de responder questões sobre como ensinar crianças da zona 

rural, que possuem um rico conhecimento a respeito da natureza, ressalta que, em vez de 

cartilhas totalmente desvinculadas da realidade em que vivem os alunos, se deve utilizar 

materiais adequados ao contexto. 

                                                           
4
 PCN: Parâmetro Curricular Nacional, instituído pelo Ministério da Educação e Cultura do Brasil, contendo os 

objetivos, conteúdos, orientações, assim como seus respectivos tratamentos, a fim de organizar o ensino no país. 

Os PCNs surgiram logo após a nova Lei de Diretrizes e Bases/1996, no governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, que tinha como Ministro de Estado da Educação e do Desporto Paulo Renato de Souza, em 

1997. 
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Em busca de respostas às suas indagações, a autora desenvolve  um estudo desde  

Rousseau
5
, passando por Decroly

6
, Freinet

7
, chegando até Ferreiro

8
 e, por meio das 

concepções pedagógicas desses educadores, traça o percurso da alfabetização ao longo da 

história, entrelaçando a preocupação que todos, de acordo com sua época, tinham com o 

aprendizado das crianças, propondo ações significativas ao contexto escolar, que 

propiciassem a elas o ensino prazeroso. 

Assim, em suas considerações finais ao término de seu estudo, Elias (2000) explica: 

 

Para conhecer como nosso fazer pedagógico vem sendo estruturado, 

precisávamos recuperar a identidade dos primeiros teóricos ou a origem de 

suas ideias.Ninguém constrói uma verdadeira teoria de educação sem antes 

rever as teorizações já realizadas. Para haver avanço é preciso entrelaçar o 

passado e o presente e disso se originará a nova teoria e prática. (ELIAS, 

2000, p. 196)  

 

O estudo de Elias (2000) alicerça esse trabalho, pois contribui com considerações 

descritas a respeito da importância de conhecer a teoria para consolidá-la na prática, quando 

se pretende alfabetizar. Mais à frente, a autora relata que: 

 

As preocupações dos educadores do passado são as mesmas de hoje. Por que 

não as revisitar? Constatamos que Dalhem (discípulo de Decroly) e Freinet 

chegaram a algumas conclusões bastante semelhantes às apresentadas, hoje, 

por Emília Ferreiro e colaboradores – e que, no entanto, são tão pouco 

conhecidas e divulgadas. (ELIAS, 2000, p. 197)  

 

O desenvolvimento da alfabetização de acordo com Freire, como foi citado 

anteriormente, está interligado com a leitura de mundo que o sujeito possui antes e durante a 

vida escolar, vinculada à sociedade em que está inserido e, na medida em que esse indivíduo 

                                                           
5
Jean Jacques Rousseau (1712-1778), filósofo e escritor nasceu em Genebra, na Suíça; morreu na França. A 

educação para ele consistia na própria vida da criança, que, a seu ver, consistia na própria fonte da educação 

(Gadotti, 1996). 
6
Jean-Ovide Decroly (1871-1932), médico, iniciou seu trabalho educacional com crianças anormais, fundando a 

escola La École de I’Ermitage. Seus estudos foram influenciados por Dewey, Rosseau e Pestalozzi; suas ideais 

colocam o aluno como centro dos estudos, pois acreditava que, a partir do momento que surgisse o interesse da 

criança pelo aprendizado, esta se esforçaria por aprender. (Elias, 2000). 
7
Célestin Freinet(1896-1966), nasceu em Gars, França.Educador que lutou por uma pedagogia que mantivesse a 

vida dentro da escola, centralizando o ensino no interesse da criança, concepções essas, avançadas para a época. 

Em seu trabalho em prol da educação, praticando e vivendo-a, já salientava a importância da interligação 

escola/sociedade, como equilíbrio da educação. (Elias, 2000, 2002). 
8
Emília Ferreiro, Doutora pela Universidade de Genebra, foi orientada e colaboradora de Piaget; suas pesquisas 

sobre alfabetização foram desenvolvidas na América Latina, principalmente na Argentina, onde nasceu e se 

radicando no México. É autora de várias obras sobre alfabetização, entre elas, A psicogênese da língua escrita, 

na década de 80, trabalho pelo qual se tornou conhecida por demonstrar em suas pesquisas que as crianças 

possuem hipóteses acerca de como se escreve, mesmo antes de entrarem na escola, mudando assim, a visão 

sobre a alfabetização nos modelos tradicionais. (Ferreiro, 1987); (Elias, 2000).  



40 

 

vai compreendendo a realidade que o cerca, vai acumulando conhecimentos que lhe serão 

úteis em seu processo de alfabetização. 

Sobre os erros ortográficos cometidos durante o processo de alfabetização e que ao 

final do ciclo, ainda se fizeram presentes nas produções escritas dos educandos Ferreiro 

(1993), afirma que eles não são todos iguais por isso, durante o processo de alfabetização é 

fundamental que se propicie ao educando um grande número de ocasiões de produção de 

texto, pois segundo a autora, é por meio de elaborações textuais que o aluno vai se 

desenvolvendo.  

Ferreiro afirma ainda que é preciso que a criança escreva, arrisque hipóteses, erre e 

acerte. Esse, de acordo com a referida autora, é o caminho para se aprender a escrever. 

Franchi (2006) a respeito do processo de alfabetização orienta que não importa o 

objeto linguístico utilizado para alfabetizar; letra, sílaba, frase, texto, etc., ele precisa ser 

significativo para a criança para que ela aprenda efetivamente.  

As orientações de Franchi (2006) remetem a Elias (2000), que esclarece:  

 

A compreensão das funções sociais da escrita pela criança determina na sua 

organização da língua escrita e, portanto, gera diferentes expectativas a 

respeito de o que se pode encontrar nos múltiplos objetos sociais que são 

portadores de escrita. ,[...] A produção de textos respeita os modos de 

organização da língua escrita. É preciso  estimular na criança uma atitude de 

curiosidade e coragem a respeito da língua escrita. (ELIAS, 2000, p. 169) 

 

Na mesma linha de pensamento dos autores aqui descritos, trago a definição de 

Colello (2007, p. 29), a respeito da alfabetização, onde menciona: “... alfabetizar é, superando 

a esfera pedagógica do aprender a ler e escrever, dar voz ao sujeito, favorecer meios críticos 

de participação social.”  

Definição esta convergente às definições de Freire (1994), Cagliari (1996) e Ferreiro 

(1994), no que se refere ao cidadão alfabetizado que usufrui desse benefício socialmente.  

Assim, compreende-se que a alfabetização não é um ato simples, mecânico, 

descontextualizado; que, muitas vezes, se escreve sem saber o que e para que, alienando o 

aluno. 

Conforme descreve Marcuschi (2010), a escrita se tornou, 

 

[...] um bem social indispensável para enfrentar o dia a dia, seja nos centros 

urbanos ou na zona rural. Neste sentido, pode ser vista como essencial à 

própria sobrevivência no mundo moderno. Não por virtudes que lhe são 

imanentes,mas pela forma como se impôs e a violência com que penetrou 

nas sociedades modernas e impregnou as culturas de um modo geral. Por 
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isso, friso que ela se tornou um indispensável, ou seja, sua prática e 

avaliação social a elevaram a um status mais alto, chegando a simbolizar 

educação, desenvolvimento e poder. (MARCUSCHI, 2010, p. 16-17)  

 

Por esse efeito tão forte atribuído à escrita, os professores que ensinam a escrever, 

alfabetizando, precisam ter como objetivo, de sua ação pedagógica, a prática usual da escrita, 

para que seus educandos a utilizem no exercício de sua cidadania. 

De acordo com Marcuschi (2010), a escrita não representa a fala, porque esta não 

consegue reproduzir a sonoridade e gestualidade impregnada na oralidade, porém possui 

princípios próprios que não se encontram na oralidade, como tipos, cores e tamanhos de 

letras. 

Para esse autor, mais importante do que discutir o papel da oralidade e da escrita é 

elucidar a natureza das ações sociais de usos da língua, pois tais usos indicam o lugar, o papel 

e o nível de relevância das práticas do letramento na sociedade. 

A escola, segundo Marcuschi (2009), deveria se preocupar em saber mais sobre a 

escrita, a oralidade e os usos do letramento, já que se sabe muito a respeito do processo de 

alfabetização e pouco sobre processos de letramento, visto que até os indivíduos analfabetos 

vivem sob o julgo da escrita, quer dizer sob a influência da escrita, em sua vivência 

linguística, visto que estão subordinadas à ela e, não possuindo tal competência, vivem na 

dependência dos que a possuem. 

Finalizando esse momento de reflexão sobre alfabetização, os pressupostos de 

Marcuschi, nos remetem ao significado do letramento, que veremos a seguir. 

 

 

3.2  Letramento na visão de vários autores 

 

A significação da palavra alfabetização foi se expandindo em nosso contexto 

educacional, desde Freire, anos sessenta, até a atualidade. Na década de oitenta, surge nos 

meios acadêmicos o termo letramento. A palavra foi utilizada pela primeira vez por Mary 

Kato em seu livro No mundo da escrita. (SOARES, 1999) 

Assim, a palavra letramento vai tomando forma na visão de autores que, de acordo 

com o objetivo de suas pesquisas, vão atribuindo significados ao termo. Kato (1990, p. 8), na 

apresentação que faz sobre seu livro, menciona que: 
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A função da escola, na área da linguagem, é introduzir a criança no mundo 

da escrita, tornando-a um cidadão funcionalmente letrado, isto é, um sujeito 

capaz de fazer uso da linguagem escrita para sua necessidade individual de 

crescer cognitivamente e para atender as várias demandas de uma sociedade 

que prestigia este tipo de linguagem como um dos instrumentos de 

comunicação. Acredito ainda que pela norma-padrão, ou língua falada culta, 

é consequência do letramento, motivo por que indiretamente, é função da 

escola, desenvolver no aluno o domínio da linguagem falada 

institucionalmente aceita. (KATO, 1990, p. 8)  

 

Na citação acima, a autora usa o termo letrado, no meu entender, para designar a 

pessoa que tem o conhecimento das letras, ou seja, é alfabetizada e se privilegia desse 

conhecimento para suas necessidades sociais.  Em seguida, complementando seu 

pensamento, a autora utiliza a palavra letramento para explicar a norma culta ou norma 

padrão e afirma que o papel da escola é propiciar ao educando a aquisição dessa competência. 

Mais à frente, a autora novamente utiliza a palavra letramento tentando explicar o 

fenômeno cognitivo que ocorre inconscientemente no processo de estruturação do 

pensamento, da articulação das letras para compor a fala ou a escrita, cujo fim é desencadear 

o processo de comunicação, como por exemplo, o que eu estou fazendo neste momento em 

que estou elaborando meu pensamento e escrevendo minha tese.  

Assim, Kato (1999), explica: 

 

O contínuo de sinais acústicos, como sabemos, não  apresenta unidades 

discretas, invariantes que correspondam a unidades linguísticas. Somos nós, 

ouvintes, que reestruturamos a cadeia sonora em unidades não-físicas, mas 

psicologicamente significativas como o fonema, a palavra e a oração (ou 

cláusula). Essa reestruturação é uma operação cognitiva da qual não temos 

consciência, pois tais entidades só passam a ser conscientemente sentidas 

através de letramento. KATO, (1990, p.12)  

 

Mais à frente, quando descreve as diferenças formais entre a fala e a escrita e 

considera algumas variáveis constantes na linguagem, Kato (1990, p.20), elenca uma variável 

chamada por ela, de “grau de letramento”. 

Ao explicar as variáveis elencadas, a referida autora atribui aos estudos do sociólogo 

Bernstein (1971-1972), que o controle do sistema de classes sociais, a diferença entre a 

modalidade escrita formal e a oralidade informal que a criança utiliza pode estar interligada 

ao nível de letramento da comunidade da qual ela faz parte.  

Kleiman (1995, p. 18-20) compreende o letramento como “um conjunto de práticas 

sociais (...), que ultrapassa o mundo da escrita” e que a alfabetização é apenas uma 

modalidade de letramento realizada pela escola, enquanto “agência de letramento”. 
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O estudo de Kleiman (1995) tem por objetivo divulgar as pesquisas realizadas no 

Brasil sobre os vários aspectos do letramento utilizados nos diferentes âmbitos sociais, que 

são denominados pela autora de “agências sociais de letramento”
9
.  

Os estudos de Kleiman (1995) a respeito do letramento percorrem o campo do 

desenvolvimento social da utilização da escrita. Para ela, são letradas as crianças e os adultos 

que possuem estratégias orais, que mostram a afinidade com textos escritos, por conviverem 

em ambiente letrado, onde atos de leitura são constantes pelas pessoas do meio, além dos usos 

da escrita e da escuta de áudios presentes em seu cotidiano.  

Dessa forma, para Kleiman, mesmo os indivíduos que não saibam ler e escrever e 

não frequentam escolas, mas atuam na sociedade, participando de atividades sociais em seus 

diversos segmentos, servem-se dessas práticas (ainda que auxiliados por outras pessoas) e 

também podem ser considerados letrados, já que, na convivência nos diferentes âmbitos 

sociais, a oralidade pode sofrer influências, podendo denotar diferentes níveis de letramento, 

avaliados não só pela condição da escrita, mas também pela oralidade.  

Assim, Kato e Kleiman focalizam o contexto social como fonte de conhecimento do 

nível de letramento praticado pelas pessoas que nele convivem, independentemente de serem 

ou não alfabetizados. Segundo as referidas autoras, pessoas analfabetas, quando convivem  

com pessoas letradas, podem adquirir uma linguagem que demonstre um nível mais elevado 

de letramento do que pessoas que convivem em comunidades analfabetas. 

Soares (1999), explica que a palavra letramento, provém da palavra inglesa literacy 

que, em inglês designa a condição em que se encontra o sujeito capaz de ler e escrever, 

usufruindo socialmente destas competências.  

A referida autora, após várias reflexões sobre alfabetização, analfabetismo e 

letramento, explica que letramento significa as ações das pessoas a respeito da competência 

que adquiriram do ler e escrever, ou seja, o conjunto das práticas sociais, unidas à leitura e à 

escrita, em que os indivíduos se envolvem socialmente. 

Para Soares (1999), a diferença entre alfabetização e letramento no Brasil é que o 

primeiro termo está essencialmente ligado à técnica do ler e escrever, ao passo que o segundo 

ocorre pelo uso dessa técnica nas práticas sociais, que é feito pelo indivíduo enquanto 

cidadão. 

                                                           
9
 Agências de letramento, termo utilizado por Kleiman (1995, p. 20) para designar os segmentos sociais como a 

família, a igreja, a escola, a rua, etc., lugares estes de relações sociais, onde permeiam a oralidade e a escrita de 

diferentes maneiras. 



44 

 

Rojo (2010) apresenta estudo sobre os vários significados do letramento, relativos à 

escola e à inclusão social citando dados a respeito dos índices de analfabetismo divulgados) 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
10

, que vão de 1872 até 2010. Sua 

proposta foi então promover uma reflexão mediante os conceitos de alfabetização, 

alfabetismo, alfabetismo funcional, diferenciando-os do conceito de letramento. Sua reflexão 

está interligada com a questão do insucesso escolar, bem como da inclusão e exclusão social 

dos indivíduos, pelos resultados dessas ações na questão cidadã. 

Assim, partindo de dois exemplos acerca de exclusão escolar (um de uma menina 

francesa, filha de pais analfabetos e mesmo assim, a menina se sai muito bem na escola; outro 

exemplo é o de um motorista pernambucano, que queria aprender a ler para participar 

ativamente das leituras de cordéis nos serões de que participava com seu pai e seu tio, que 

foram seus inspiradores à alfabetização, que ocorreu independente da escola nos seus contatos 

sociais, com livros e panfletos de seu interesse, pois, segundo seu relato, a escola só ensinava 

bobagem, nem aprendendo por inteiro a carta do abc. 

De acordo com as explicações de Rojo (2009), os dois exemplos possuem mais 

diferenças do que semelhanças. Para o brasileiro, a escola foi irrelevante para o 

desenvolvimento de seu letramento, enquanto que para a menina francesa, a escola foi 

importante, porque convivia com familiares analfabetos. 

Em seu estudo, Rojo (2010) menciona que: 

 

Embora haja acesso, não há permanência e que há gargalos nas séries iniciais 

de ciclos e nas séries-diploma, tanto no ensino fundamental II como no 

ensino médio. Essa população que conquistou o acesso, ainda não 

conquistou, entretanto, a escolaridade de mais longa duração. E isso significa 

outro tipo de fracasso e exclusão escolar que se traduz pela reprovação e 

pelos parcos resultados em termos de aprendizagem, conhecimentos e 

letramentos que o ensino em geral tem alcançado no Brasil. Essa é a razão 

que justifica políticas públicas como a de ciclos e progressão continuada, a 

de reservas de cotas, mas que são objetos de controvérsia na sociedade e na 

mídia, como indica, por exemplo, a terminologia pejorativa frequentemente 

usada de “promoção automática”.(ROJO, 2010, p.28)  

 

Em continuidade aos seus estudos, Rojo (2010) expõe dados comparativos do IBGE 

entre 1987 e 2000, mencionando que, em 1987, havia uma população de 84,5% de crianças de 

7 a 14 anos na escola, população esta que foi crescendo. No recenseamento de 2000, segundo 
                                                           
10

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é uma fundação pública de administração federal brasileira, 

criada em 1934 e instalada em 1936, cuja missão é retratar o Brasil com informações necessárias ao 

conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. Faz parte do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão, cuja presidência está sob o comando de Wasmália Socorro Barata Bivar e sua sede fica na cidade do 

Rio de Janeiro (RJ). 
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a autora, foi constatado que o atendimento chegou próximo de 94,9%, dos quais, 89% foram 

atendidos pelo ensino público. 

A referida autora prossegue suas discussões acerca do ensino brasileiro, comentando 

as avaliações externas das quais nossos alunos têm participado e questiona a respeito dos 

precários resultados em Língua Portuguesa, apesar do longo período de permanência dos 

alunos na escola. 

Rojo (2010) descreve, então, a respeito dos múltiplos eventos de letramento 

praticados cotidianamente pelos cidadãos, exemplificando algumas situações. Neste contexto, 

questiona sobre como a escola poderia ampliar o ensino das práticas letradas de que nos 

servimos diariamente. 

Mais adiante em seu estudo, a mesma autora trabalha com dados do INAF
11

 e 

considera alfabetismo “a capacidade de acessar e processar informações escritas como 

ferramentas para enfrentar as demandas cotidianas”.  

De acordo com as citações de Rojo (2010, p.44), apenas 26% da população brasileira 

têm nível pleno de leitura e escrita, 38% possuem nível básico e 30% dos brasileiros possuem 

nível rudimentar de leitura e escrita, mostrando o quanto a escola precisa trabalhar 

efetivamente o letramento, compreendido como o uso efetivo das habilidades de leitura e 

escrita socialmente. 

Soares (2011) conceitua alfabetismo, como o contrário de analfabetismo e, segundo a 

autora, alfabetizado é o indivíduo que se apresenta no “estado” ou na “condição” (grifo da  

autora) de quem saber ler e escrever; e analfabeto o ser que não lê nem escreve. Conclui a 

autora: Alfabetismo é um conceito complexo, pois engloba um amplo leque de 

conhecimentos, habilidades, técnicas, valores, usos sociais, funções e varia histórica e 

espacialmente. (SOARES, 2011, p. 30)  

Após concluir o conceito de alfabetismo, a referida autora continua suas reflexões 

sobre este termo, dividindo-as em suas dimensões e relações. No tratamento das dimensões, 

explica que o alfabetismo pode ser compreendido individual e socialmente.  

                                                           
11

INAF: Indicador de Alfabetismo Funcional do Instituto Paulo Montenegro. Foi criado em 2001, para pesquisar 

a capacidade de leitura, escrita e cálculo da população brasileira adulta. Entre os anos de 2001 e 2005, foi 

divulgado anualmente, alternando as habilidades pesquisadas. Em 2001, 2003 e 2005, foram então pesquisadas 

as habilidades de leitura e escrita (letramento) e em 2002 e 2004, foram pesquisadas as habilidades matemática. 

A partir daí, a pesquisa vem sendo desenvolvida bienalmente, investigando sobre as três habilidades, entre a 

população de 15 a 64 anos de idade, englobando moradores das zonas urbana e rural de todas as regiões 

brasileiras. Em entrevistas domiciliares, são aplicados questionários e testes práticos. A coleta dos dados e seu 

processamento, são feitos por especialistas do IBOPE (institutos de pesquisas) situados nos países da América 

Latina). 
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De acordo com Soares (2011) o alfabetismo visto pela ótica individual, é mais 

complexo porque engloba os processos de ler e de escrever e suas respectivas habilidades; 

porém, ao conceituar alfabetismo, desconsidera as singularidades destas ações, concluindo 

que: 

 

O alfabetismo é uma variável contínua, não uma variável discreta, 

dicotômica. Torna-se, assim, difícil estabelecer de forma não arbitrária um 

determinado ponto nesse continuum que indique a separação entre o 

analfabetismo e o alfabetismo. (SOARES, 2011, p.32) 

 

Segundo a autora, a conclusão sobre alfabetismo na dimensão individual está 

alicerçada nos pressupostos da Unesco
12

 de 1957. Sobre a dimensão social do alfabetismo, a 

mesma autora expõe (2011): 

 

Do ponto de vista social, o alfabetismo não é apenas, nem essencialmente, 

um estado ou condição pessoal: é sobretudo, uma prática social: o 

alfabetismo é o que as pessoas fazem com as habilidades e conhecimentos de 

leitura e escrita, em determinado contexto, e é a relação estabelecida entre 

essas habilidades e conhecimentos de leitura e escrita, efetivamente 

exercidas pelas pessoas em contexto social específico. ... nos países de 

Primeiro Mundo, em que todos passam, realmente, pela escolaridade 

fundamental, e em que, consequentemente, todos aprendem a ler e a 

escrever, o alfabetismo é definido não como um conjunto de habilidades de 

leitura e escrita, mas como o uso dessas habilidades para responder às 

demandas sociais. (SOARES, 2011, p. 33-34)  

 

De acordo com esta autora, o alfabetismo social firma-se nas ações sociais que se 

fazem com a leitura e a escrita, sendo impossível, em sua visão, formular um único 

pressuposto acerca do alfabetismo adequado a qualquer indivíduo em qualquer contexto 

cultural ou político.  

Nos vários estudos realizados a respeito do letramento, os autores  procuram 

demonstrar que há uma diferença entre alfabetizar e letrar. O primeiro termo,  para eles,  se 

refere ao conhecimento do sistema de escrita, ter domínio da técnica para ler, escrever e 

interpretar; o segundo termo está ligado à competência que se tem ao fazer uso dessa  

condição no convívio social, não só para ler, escrever e interpretar o mundo, mas também 

para falar bem.  

                                                           
12

 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ou seja, Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), fundada em 16/11/1945, objetivando a contribuição da paz e 

segurança no mundo. Diretor Geral: Irina Bokova. Endereço oficial: UNESCO.org  
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Na questão do sentido e da compreensão que a criança precisa ter acerca da escrita 

para aprender a escrever, Franchi (2012) diz que, uma vez que a criança é inserida no mundo 

da escrita, esse mundo precisa ser dinâmico e inseparável do cotidiano para que ocorra a 

alfabetização e o letramento simultaneamente. 

Os dizeres de Franchi (2012) condizem com os de Soares (1999; 2011) e Rojo (1998; 

2009), quando tratam do letramento enquanto uso que os cidadãos fazem da alfabetização em 

suas necessidades cotidianas. Para tanto, a escola precisa se renovar pedagogicamente, a fim 

de não promover o analfabetismo funcional e preparar seus alunos para serem letrados 

socialmente. 

Os estudos aqui citados a respeito do letramento percorrem, então, a trilha do 

desenvolvimento social da utilização da escrita, demonstrando que são letradas as crianças e 

os adultos que possuem estratégias orais, demonstrando afinidade com textos escritos, por 

conviverem em ambientes familiares e comunitários onde atos de leitura e escrita são 

constantemente utilizados.  

Assim o letramento por estar interligado ao contexto social, às ações necessárias ao 

desenvolvimento dos seres humanos, enquanto cidadãos ativos na sociedade, está 

intimamente ligado à alfabetização. 

Por conseguinte, a escola precisa alfabetizar seus alunos com vistas ao letramento, a 

fim de que eles adquiram autonomia alfabética (ler e escrever) capaz de elevar seus níveis de 

letramento, a fim de exercerem sua cidadania.  
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4  A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Enquanto gestora escolar na época da pesquisa, tinha por hábito observar as ações 

pedagógicas exercidas pelos professores e os resultados do rendimento escolar dos alunos, 

principalmente no tocante à alfabetização, que no meu entender é a base da aprendizagem. 

Dessa forma, nas reuniões pedagógicas, procurava refletir com os docentes, as 

questões contemporâneas do cotidiano escolar, por meio da literatura educacional. Outras 

vezes, quando requisitada pelos professores a respeito do desempenho e dificuldades de 

aprendizagem de seus alunos, colaborava sugerindo algumas ações que podiam auxiliar no 

desempenho escolar das crianças. 

Com a instituição do Ensino Fundamental de 09 Anos, a idade para a matrícula das 

crianças é de seis anos, idade esta, em que os alunos no passado, frequentavam o Pré III, 

último estágio do Ensino Infantil e, terminado esse nível de ensino, esses alunos eram 

matriculados no Ensino Fundamental.  

Como não havia reprovação ao final do Ensino Infantil (extinto Pré III), foi instituído 

no Ensino Municipal Poaense, conforme o Parecer do Conselho Municipal de Ensino, de 

número 02/2008, de 27/11/2008, um ciclo entre os dois primeiros anos iniciais do Ensino 

Fundamental (1º e 2º anos), para o desenvolvimento da alfabetização dessa clientela escolar 

de seis e sete anos, não havendo reprovação nesse período de estudo, uma vez que o sistema 

de ensino neste município é o seriado. 

 

 

4.1  Opção Metodológica 

 

Para desenvolver a presente pesquisa, de acordo com a abordagem qualitativa, 

utilizei a pesquisa-ação, por ser esta, um instrumento fundamentado na observação e também 

na ação que o pesquisador pode desenvolver no interior do local da pesquisa. 

Com o propósito de colher dados sobre o desenvolvimento da alfabetização que 

ocorreu no ciclo dos anos iniciais do Ensino Fundamental que possibilitassem a reflexão do 

contexto observado, fundamentada em Strauss & Corbin (2008), quando tratam das 

características da abordagem qualitativa, selecionei uma unidade escolar municipal para o 

desenvolvimento da presente pesquisa, que foi denominada Escola “A”. 
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Por estar inserida no contexto investigado, atuando na função de gestora escolar, já 

me encontrava no contexto e nesta função, além da gestão administrativa, também era 

responsável pelos resultados da aprendizagem dos alunos, principalmente no que se referia a 

alfabetização. 

Assim, observei e acompanhei o percurso dos alunos do 1º e 2º anos dentro do 

primeiro ciclo de alfabetização da Escola “A”. Nos anos de 2010 e 2011, enquanto a pesquisa 

transcorria, realizei algumas intervenções em reuniões de Horário de Trabalho Pedagógico 

Coletivo (HTPC)
13

, junto aos professores atuantes neste ciclo.  

Objetivando não só orientações pertinentes ao processo de alfabetização, mas 

também a reflexão coletiva a respeito da prática pedagógica desenvolvida, selecionei durante 

o percurso da investigação, material escrito dos alunos que permitiram realizar uma análise 

acerca do desenvolvimento da escrita de educandos  que ocorreu dentro do ciclo supra citado. 

Tais procedimentos adotados estão caracterizados nos pressupostos de  Bogdan e 

Biklen (1994) que convergem à definição de Chizzotti (2006) e Strauss e Corbin (2009), 

quando tratam das características e ações da pesquisa qualitativa. 

A coleta dos dados em forma de palavras ou imagens, o interesse pelo 

desenvolvimento da pesquisa e não somente pelos resultados a serem alcançados, bem como a 

construção gradativa da coleta dos dados no decorrer da pesquisa, sem deduções antecipadas 

sobre o assunto estudado, convergem com características que Bogdan e Biklen (1994), 

descrevem a respeito da investigação qualitativa: 

 

Na investigação qualitativa, a fonte directa é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal.[...] A investigação 

qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos são em forma de palavras ou 

imagens e não de números. [...] Os investigadores qualitativos interessam-se 

mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos. [...] 

Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma 

indutiva. [...] As abstrações são construídas à medida que os dados 

particulares que forem recolhidos se vão agrupando. [...] O significado é de 

importância vital na abordagem qualitativa. [...] Os investigadores 

qualitativos em educação estão continuamente a questionar os sujeitos de 

investigação, com o objectivo de perceber “aquilo que eles experimentam, o 

modo como eles interpretam as suas experiências e o modo como eles 

próprios estruturam o mundo social em que vivem. [...] O processo de 

condução de investigação qualitativa reflecte uma espécie de diálogo entre 

os investigadores e os respectivos sujeitos. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, 

p.47-51)  

  

                                                           
13

 HTPCs – Horas de Trabalho Pedagógico Coletivos, que de acordo com opção feita pelos professores da Rede 

Municipal de Ensino da Estância Hidromineral de Poá, tais horas são realizadas no 3º sábado de cada mês, das 

07:00 às 12:00 horas. 
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Alguns dados coletados procedem de documentos da escola que retratam a realidade 

estudada. São textos escritos pelos sujeitos por meio de sondagens realizadas pelos 

professores no Caderno Diagnóstico; textos escritos pelos sujeitos, a pedido desta 

pesquisadora; respostas das professoras a respeito de sua formação e uso do material 

apostilado na alfabetização, bem como os Mapas de Sondagens utilizados pelos docentes para 

retratarem a situação de suas classes, quanto aos níveis de escrita. 

Sobre a pesquisa em ciências humanas, Chizzotti explica: 

 

A ciência e as pesquisas cresceram e se desenvolveram a partir de um 

processo de busca metódica das explicações causais dos fatos ou da 

compreensão exaustiva da realidade, utilizando-se de informações colhidas 

por meio de observações atentas ou outros recursos adequados de se coligir 

os dados singulares que fundamentassem afirmações mais amplas. Esse 

processo, designado de pesquisa, genericamente pode-se definir como um 

esforço durável de observações, reflexões, análises e sínteses para descobrir 

as forças e as possibilidades da natureza e da vida, e transformá-las em 

proveito da humanidade. [...] A pesquisa, desse modo, reconhece o saber 

acumulado na história humana e se investe de interesse em aprofundar as 

análises e fazer novas descobertas em favor da vida humana. (CHIZZOTTI, 

2006, p.19). 

 

A seletividade do material analisado, respostas dos questionários dos professores 

sobre a sua formação, sondagens no caderno diagnóstico (utilizado durante o ano letivo), os 

mapas de classificação dos níveis de escrita dos alunos, serão importantes para a análise dos 

dados, de forma descritiva, conceitual e teórica, fundamentado em Strauss & Corbin (2008), 

quando explicam: 

 

Basicamente, há três componentes principais na pesquisa qualitativa. 

Primeiro há os dados que podem vir de várias fontes, tais como entrevistas, 

observações, documentos, registros e filmes. Segundo, há os procedimentos 

que os pesquisadores podem usar para interpretar e organizar os dados. Eles 

geralmente consistem de conceitualizar e reduzir os dados, elaborar 

categorias em termos de suas propriedades e dimensões, e relacioná-los por 

meio de uma série de declarações preposicionais. [...] Relatórios escritos e 

verbais são o terceiro componente. (STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 24)   

 

O processo de alfabetização foi considerado como etapa importante do estudo, por 

retratar uma espécie de diálogo entre pesquisador e o contexto pesquisado permitindo 

algumas intervenções durante o processo da investigação realizada. 

É dessa forma, segundo os autores aqui mencionados, que o investigador qualitativo, 

relaciona-se constantemente com os sujeitos investigados, sempre com a intenção de perceber 
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e compreender melhor suas experiências e interpretações, refletindo uma condição dialógica 

entre pesquisador e sujeitos, uma vez que, de acordo com Bogdan & Biklen (1994), o 

percurso da investigação qualitativa que ocorre entre pesquisador e sujeitos pesquisados, não 

é abordado de forma neutra. 

Assim, foi possível a participação deste pesquisador, nas Horas de Trabalho 

Pedagógicos Coletivos, com os professores e relação pessoal com os alunos no cotidiano 

escolar, bem como relação direta em alguns momentos da coleta de dados, configurando então 

as chamadas práticas de relacionamento humano na investigação, caracterizadas na pesquisa 

qualitativa. 

Por esta razão, os dados aqui coletados se deram a partir da comunicação horizontal 

existente entre o investigador e os sujeitos envolvidos no universo pesquisado, buscando 

situações reais de produção de textos pelos discentes destacados como sujeitos desta pesquisa. 

Estes dados foram analisados, levando-se em conta o contexto observado, a fim de se 

fazer um paralelo destes resultados, com o produto obtido por este pesquisador, em sua 

pesquisa do Mestrado, a respeito do processo de alfabetização de crianças, no início do 

Ensino Fundamental, de acordo como foi descrito na introdução deste trabalho. 

 

 

4.2  Caracterização do universo da pesquisa 

 

A escola municipal, onde se desenvolve a pesquisa, será identificada como escola 

“A”, é uma das vinte e quatro escolas de ensino fundamental do município de Poá, localizada 

no bairro da Vila Áurea, bairro este, próximo às divisas do município de Poá, com os 

municípios de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo e Itaquaquecetuba, na Zona Leste da Grande 

São Paulo, Estado de São Paulo na Região do Alto Tietê. 

A escola “A” foi criada pelo Decreto nº 4.698/2002, para atender inicialmente, a 03 

classes de alunos do Ensino Fundamental I, que estavam funcionando em condições precárias, 

em uma escola vizinha a esta, de setembro a dezembro de 2002.  

A partir de janeiro de 2003, teve início o processo de matrículas efetivas nesta 

Unidade Escolar para atender à clientela de 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental de 08 Anos. 

Nessa época, a escola era organizada em oito classes divididas em dois períodos, 

comportando em torno de 200 alunos.  

Em 2010, ano do início da pesquisa, esta escola contava com 502 alunos 

matriculados do 1º ao 5º ano, distribuídos em três turnos (07:00 às11:00;11:00 às15:00 e 
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15:00 às 19 horas). Em 2011, com a diminuição do número de alunos nas classes novas de 1º 

ano, a Escola “A”, passou a ter 475 alunos matriculados, seguindo a mesma distribuição de 

turnos. 

Nas figuras 1 e 2, abaixo, onde são ressaltadas em negrito com um asterisco, 

represento as classes da Escola “A” que compunham o ciclo; 1º ano em 2010 e 2ª ano em 

2011, classes estas, em que os sujeitos da pesquisa foram matriculados nesse período. 

 

 

Fig.1 - Composição da Escola “A” em 2010 

Turnos Nº de classes/turmas Total 

Manhã 

Das 07:00 às 11:00 h 

03 classes de 2º ano (E F de 9 anos) 

03 classes de 3º ano (EF de 9 anos) 

 

06 classes 

Intermediário 

Das 11:00 às 15:00 h 
*05 classes de 1º ano (EF de 9 anos) 

01 classe de 2º ano (EF de 9 anos) 

 

06 classes 

Vespertino 

Das 15:00 às 17:00 h 

03 classes de 3ª série (EF 8 anos) 

03 CLASSES DE 4º SÉRIE  (EF 8 ANOS) 

 

06 classes 

Fonte: Projeto Político Pedagógico  da Escola “A”, de 2010. 

 

 

 

Fig. 2 - Composição da Escola “A” em 2011 

Horário Nº de classes/turmas Total 

Manhã 

Das 07:00 às 11:00 h 
*02 classes de 2º ano  (EF 9 anos) 

03 classes de 3º ano (EF 9 de anos) 

01 classe de 4º ano (EF de 9 anos) 

 

06 classes 

Intermediário 

Das 11:00 às 15:00 h 
*03 classes de 2°ano (EF de 9 anos) 

02 classes de 1º ano (EF de 9 anos) 

01 classe de 3º ano (EF de 09 anos) 

 

06 classes 

Vespertino 

Das 15:00 às 17:00 h 

04 classes de 4ª série (EF de 8 anos) 

02 classes de 4º ano (EF de 9 anos) 

 

06 classes 

Fonte: Projeto Político Pedagógico da Escola “A”, de 2011. 

 

 

Em 2012, a Escola “A” foi ampliada fisicamente, atendendo a 546 alunos, 

distribuídos em dezoito classes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de nove anos; duas 

classes de Ensino Infantil (em caráter emergencial) e mais duas classes de Atendimento 

Especializado. A Escola “A”, passou a funcionar novamente em dois turnos (das 7:00-12:00 e 

das 13:00-18:00 horas).  
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As salas de Atendimento Especializado citadas compõem um dos Polos do Núcleo de 

Atendimento Pedagógico Especializado (NAPES), instalado na escola “A”, para atender 

alunos da rede municipal portadores de baixa visão e cegueira, sendo dois alunos, desta 

escola. Este Polo, também atende crianças portadoras de outras síndromes, como paralisia 

cerebral (alunos laudados, e outros, em processo investigativo). 

A Escola “A” atende uma clientela de classe média baixa, com pais em sua maioria 

trabalhadores (mãe e pai). Em torno de dez alunos, são atendidos na Entidade Filantrópica 

Paulo de Tarso, em horários contrários ao da escola, já que as mães trabalham fora de casa e 

possuem baixa renda; outros alunos ficam aos cuidados de avós, tios, vizinhos e irmãos mais 

velhos; outros ainda ficam aos cuidados de suas próprias mães, quando não trabalham fora de 

casa. 

A comunidade é participativa na escola, estando sempre presente em sua maioria, nas 

reuniões de pais e mestres e nos eventos que acontecem na escola. Colaboram em tudo a que 

são solicitados. 

Os pais dos alunos participam ativamente na Associação de Pais e Mestres e 

Conselho de Escola, auxiliando a Gestão Escolar nos eventos realizados, propiciando 

confiabilidade da comunidade ao trabalho administrativo e pedagógico, desenvolvido na 

escola.  

Quando os pais não podem estar presentes nas reuniões de pais e mestres ou 

chamados particulares, sempre procuram a escola por telefone, para justificar sua ausência e 

saber dos assuntos tratados, sendo atendidos pela escriturária ou por algum membro da equipe 

gestora (Direção e Coordenação Pedagógica). De 2011 a 2012, a escola contou com os 

serviços pedagógicos de dois coordenadores. 

O ensino oferecido pelo município desde 2006, é apostilado. A princípio de 2006 até 

o ano de 2009, foi atendido por uma Empresa de Sistema de Ensino Apostilado. Atualmente, 

o Ensino Municipal é provido por outra Empresa de Ensino Apostilado, mudada em 2010, por 

opção do corpo docente, após o conhecimento do novo material. 

A Escola “A” possui sala de informática, instalada e monitorada pela mesma 

Empresa do Sistema Apostilado, onde todos os alunos, a ela têm acesso durante a semana no 

período de aulas, de acordo com cronograma organizado pela coordenação pedagógica da 

escola.  

No ano de 2012, os alunos do 4º e 5º anos, receberam da Prefeitura, 01 netbook por 

aluno, objetivando a inclusão digital dos discentes, com acesso à Internet (Portal do Sistema 

Apostilado). Os nets podem ser levados para casa, sob a responsabilidade dos pais, sendo 
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trazidos para a escola, conforme solicitação dos professores. O objetivo é motivar os 

educandos ao aprendizado por meio da inclusão digital. 

A proposta pedagógica da Escola “A”, contempla a inclusão de alunos especiais por 

ser uma escola plana, sem escadas. Desde sua inauguração, todas as famílias com filhos 

especiais em idade escolar que procuraram matrícula nesta unidade escolar, foram atendidas, 

objetivando assim, a inclusão social dessas crianças. 

No ano de 2012, havia 06 matrículas de alunos especiais no Ensino Fundamental e 

02 matrículas no Ensino Infantil, mas já passaram por esta escola, outros alunos portadores de 

necessidades especiais, onde cada um conforme suas condições atingiu um determinado 

desempenho principalmente no que se refere à inclusão social. 

De acordo com a avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), a escola “A”, tem as seguintes notas: 2007= 5.6; 2009= 5.3 e 2011= 5.7. 

 

 

Fig.3: Avaliação da Escola “A” no IDEB 

 

Fonte: <ideb.inep.gov.br/resultado/resultado.seam?cid=971668> 

 

 

Como é possível observar no gráfico 1, em 2009 houve um decréscimo no 

rendimento da escola em 0,3 pontos, em relação à média do IDEB, porém em 2011, houve um 

acréscimo de 0,4 pontos, em relação a 2009 e de 0,1 ponto em relação a 2007, apontando para 

um crescimento, ainda que pequeno, no desenvolvimento escolar dos alunos da referida 

escola 

Em relação à nota do município, que é 5.7, a Escola “A,” está em igualdade. O índice 

de aproveitamento escolar da Escola “A”,  precisa melhorar, pois a meta prevista de acordo 

com o IDEB, para 2013, é de 6.3. 

O fato de se ter uma meta prevista em 6.3, para ser alcançada em 2013, a meu ver, 

também justifica a pesquisa ora desenvolvida e os proveitos futuros que se farão desta, em 
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prol da melhoria do rendimento escolar, no que se refere à alfabetização com vistas ao 

letramento. 

Em 2013, houve o desligamento da então gestora escolar da Escola”A”, a fim de se 

concluir este trabalho. 

 

 

 4.3  Critérios de Seleção dos sujeitos e material da pesquisa 

 

A princípio o projeto original da pesquisa, visava seu desenvolvimento abrangendo 

todas as escolas de Ensino Fundamental da Rede de Ensino Municipal, porém foi inviável, 

devido à limitação do tempo desta pesquisadora em detrimento da conciliação pesquisa e 

trabalho.  

A solução então foi desenvolver a investigação em apenas uma escola, como amostra 

ao desenvolvimento do processo de alfabetização que ocorre no ciclo dos anos iniciais desta 

modalidade de ensino. 

 Devido à organização escolar da escola “A” ser moldada em três turnos, um dos 

critérios eleitos para a investigação, foi avaliar as produções escritas dos alunos, realizadas no 

Caderno Diagnóstico (CD) que as professoras utilizavam para avaliar em que nível de 

alfabetização se encontrava  a escrita dos alunos,  

Ao verificar os Cadernos Diagnósticos (CDs) das classes do 1º ano, foi comprovado 

que, dos cinco que havia (um de cada classe), somente foi possível utilizar os dados contidos 

em apena um Caderno Diagnóstico (CD), que continha produções realizadas ao longo do ano 

de 2011, sistematicamente.  

Os demais CDs, não foram utilizados a contento pelas professoras, as quais estavam 

em fase de adaptação na Rede Municipal de Ensino e com o sistema de diagnóstico utilizado. 

Por esse motivo não utilizaram o Caderno Diagnóstico, segundo as orientações da 

coordenadora pedagógica, deixando-o incompleto. 

Dessa forma , selecionou-se, 09 sujeitos que eram da mesma classe do 1º ano em 

2010 e que, em 2011, mesmo havendo eles, mudado de classe e de turno, foi possível 

acompanhar suas produções escritas durante os dois anos trazendo-as como material de 

análise que constam de dois momentos: 

O primeiro momento se refere a produções escritas realizadas pelas professoras, por 

meio de ditados ao longo dos anos de 2010 e 2011 no Caderno Diagnóstico, para estabelecer o 
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nível de alfabetização em que o aluno se encontrava para o preenchimento do Mapa de 

Sondagem da Classe. 

O segundo momento condiz a outro material de análise, a produção escrita da 

Parlenda: “Bom dia”, solicitada aos sujeitos da pesquisa, por esta pesquisadora, objetivando 

avaliar o desempenho autônomo dos sujeitos ao lidarem com os recursos linguísticos 

adquiridos durante seu processo de alfabetização.  

A tabela descrita abaixo se refere a dados sobre os professores que atuaram em 2010 

no 1º ano do ciclo do Ensino Fundamental, informando a respeito da formação desses 

professores, bem como o tempo de sua atuação profissional.  

 

 

Fig. 4 - Tabela 1- Professores atuantes no 1º ano do Ens. Fund. De 09 Anos em  2010 

Formação 

 

Tempo de serviço 

Magistério Pedagogia Magistério e outro 

curso superior 

Magistério 

+ pedagogia 

Total 

0-5 anos 2 - - 1 3 

6-10 anos 1 - 1 - 2 

11-20 anos - - - - - 

20 ou mais anos - - - - - 

Total 3 - 1 1 5 

Fonte: Dados fornecidos pelas respostas dos professores às questões 1 e 4 do questionário 

aplicado em 29/10/2010. 

 

 

Em 2011, 2º ano do ciclo, nenhuma professora das que lecionaram no 1º ano, em 

2010, continuou com a classe do 2º ano. Das cinco docentes de 2010, três escolheram Sede de 

Trabalho em outras escolas que possuíam salas livres, uma foi lecionar em outro município e 

uma permaneceu na mesma escola, mas como já vinha com a mesma turma, desde o Pré I, por 

três anos consecutivos, não quis seguir com os mesmos alunos por mais outro ano.  

Desse modo, no 2º ano do ciclo em 2011, as cinco classes de 2º ano, foram 

reorganizadas e, por motivo do horário, 2 classes ficaram no período da Manhã e 3 classes 

ficaram no período Intermediário, mesclando os alunos de acordo com a preferência e 

necessidade dos pais dos alunos.  

Das cinco professoras, somente duas, já eram titulares na Escola “A”; as outras três 

docentes, duas vieram de outras escolas municipais e uma era do Contrato Emergencial 

(novata na Rede Municipal de Ensino). 
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A tabela de número dois se refere então à Formação e Tempo de Atuação na 

profissão, das professoras que atuaram no 2º ano do ciclo em 2011.  

 

 

Fig. 5 - Tabela 2- Professores atuantes no 2º ano do Ens. Fund. De 09 Anos em  2011 

Formação 

 

Tempo de serviço 

Magistério Pedagogia Magistério e 

outro curso 

superior 

Magistério + 

pedagogia 

Total 

0-5 anos - - - - - 

6-10 anos - 1 1 - 2 

11-15 anos 

16-20 anos 

- 

- 

- 

- 

- 1 

1 
1 

1 

20 ou mais anos - - 1 - 1 

Total - 1 2 2 5 

Fonte: Dados fornecidos pelas respostas dos professores do 2º ano às questões 1 e 4 do 

questionário aplicado em 06/07/2011. 

 

 

Durante o ano, há dois momentos de Formação aos professores, oferecidos pela 

Empresa do Sistema Apostilado: um é o Fórum de Educação para os professores municipais, 

normalmente no início de cada ano letivo; outro no início do 2º semestre, que são Oficinas 

dos diferentes componentes curriculares, com suporte do Setor Pedagógico da Secretaria 

Municipal de Educação (SME), durante o ano. 

Como foi descrito acima, não houve a continuidade dos mesmos professores no 

segundo ano do ciclo, o que considero um dado importante para a análise. 

Também faz parte do material de análise, o Mapa de Sondagem
14

, documento este, 

que cada classe possui para acompanhamento do desenvolvimento da alfabetização dos 

alunos. 

Este documento é preenchido com os nomes dos alunos de acordo com a Lista de 

Chamada originária do Sistema de Processamento de Dados do Estado de São Paulo 

(Prodesp)
15

, dividido em: Sondagem Inicial, 1º, 2º, 3º e 4º bimestres. 

Na frente do nome de cada aluno, há espaços que correspondem à Sondagem Inicial, 

1º, 2º, 3º e 4º Bimestres, que são coloridos em cada momento da avaliação, com a cor 

correspondente ao nível de escrita em que o aluno foi classificado de acordo com a sondagem 

                                                           
14

 Cópias dos Mapas de Sondagem se encontram em anexo. 
15

 Prodesp: Sigla de  Processo de Cadastro do Estado de São Paulo, onde ao ser matriculado na escola, os alunos 

são cadastrados neste sistema de dados, o qual armazena as informações referentes a escola, classes, turmas, 

turnos, início e final da matrícula no ano letivo, matrícula suplementar e transferência dos alunos, sendo que a 

escola deve manter as Listas de Chamada contidas nos Diários de Classe dos professores, de acordo com a Lista 

da Prodesp, de onde são  impressas igualmente também para a secretaria da escola. 
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realizada pelos professores, conforme os níveis de hipóteses de escrita, descrito por Ferreiro e 

Teberosky (1985), nas cores
16

: azul: pré-silábico; vermelho: silábico sem valor sonoro; verde: 

silábico com valor sonoro; cor de rosa: silábico-alfabético e laranja: alfabético.  

Os resultados pintados no Mapa de Sondagem (conforme as cores estabelecidas) 

eram transcritos para outra planilha, que demonstrava os dados da escola bimestralmente. Tal 

planilha era enviada à Secretaria Municipal de Educação, que por meio desses documentos, 

tem uma visão geral acerca do desenvolvimento da alfabetização da Rede Municipal de 

Ensino.  

Na próxima seção é apresentada a análise dos dados, coletados conforme o 

desenvolvimento da alfabetização no ciclo dos anos iniciais do Ensino Fundamental que 

representa uma amostra do desenvolvimento da alfabetização da Escola “A”, durante o ciclo 

dos anos de 2010 e 2011, propiciando uma reflexão sobre os dados alcançados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 As cores utilizadas nos níveis de hipóteses de escrita foram estabelecidas pelo Setor Pedagógico da Secretaria 

Municipal de Educação da Estância Hidromineral de Poá. 
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5  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

 

Nessa seção, é apresentada a análise das produções escritas dos sujeitos, as quais 

foram elaboradas nos anos de 2010 e 2011. Após a análise do material, apresenta-se a 

discussão dos dados. 

Apresenta-se de início, as cópias das produções que os alunos realizavam em 

momentos individuais, quando chamados à mesa da professora para escreverem no Caderno 

Diagnóstico (CD). 

A criança escrevia a princípio, de acordo com a figura carimbada na folha 

(março/2010); em outro momento durante o ano, por meio de ditado que a professora fazia 

individualmente.  

Em outra etapa (agosto/setembro/2010), a escrita era feita por meio de imagem em 

folha mimeografada (o aluno via o desenho e escrevia o nome correspondente, depois que a 

professora explicava a atividade). Esses desenhos normalmente se referiam a textos escritos já 

trabalhados em classe, pela professora. 

A primeira sondagem (dos carimbos) se referia a duas figuras (banana e vaca), cada 

palavra relativa a um contexto diferente. A  segunda (alguns alunos também fizeram uma 

terceira), era de nomes também de contextos diferentes, que os sujeitos escreviam ao lado da 

professora individualmente. 

A sondagem de agosto era relativa a figuras do folclore e a de setembro, relativa a 

utensílios e ingredientes do bolo, conforme atividade desenvolvida durante as aulas. 

Para o cumprimento dessa última atividade, a professora entregou uma folha com a 

tarefa que devia ser realizada pelos alunos, depois de ter trabalhado o assunto e a escrita das 

palavras em sala, solicitou aos educandos que nomeassem as figuras por escrito. 

Em seguida, apresento uma produção escrita pelos sujeitos, realizada em 

novembro/2010, em que eu mesma, solicitei aos sujeitos que escrevessem a parlenda “Bom-

dia”, cujo texto era:  

 

“Bom dia. Já é quase meio-dia. A panela está no fogo e a barriga está vazia! 

Coitadinha da barriga, que comeu a melancia e ficou muito cheinha!” 
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Essa parlenda era significativa para os sujeitos da pesquisa porque em 2010 e 2011, 

ela era falada todos os dias na hora da entrada dos alunos, como um cumprimento de boas 

vindas. 

Antes de entrarem para as salas de aula, eles se organizavam em fila no pátio, com 

suas respectivas professoras, às onze horas, quando a diretora cumprimentava-os com essa 

brincadeira, já que onze horas ainda era de manhã, mas estava perto da hora do almoço, doze 

horas. 

Tanto a parlenda era significativa para os sujeitos da pesquisa, que a segunda parte 

dela (Coitadinha da barriga que comeu a melancia e ficou muito cheinha), foi inventada pelos 

próprios alunos, em contexto lúdico, neste mesmo horário com a gestora, na entrada do 

período escolar, diariamente. 

Ao final do ano de 2010 e meados do segundo semestre de 2011, com a permissão da 

professora, em sala de aula, esta pesquisadora perguntava às crianças, quem se lembrava da 

parlenda “Bom-dia”. Todos respondiam afirmativamente, então era perguntado: “Quem será 

capaz de pensar e ir escrevendo a parlenda?” 

Todos se diziam capazes, então lhes era solicitado, que escrevessem na folha de 

papel que lhes foi entregue, a parlenda “Bom dia”.  O objetivo dessa solicitação de 

produção de texto era o de verificar a desenvoltura dos sujeitos em relação ao 

desenvolvimento da alfabetização ao produzirem um texto, sozinhos sem o auxílio da 

professora ou de algum colega. 

Tais produções foram apresentadas nesta seção durante a análise das mesmas e em 

seguida apresento as avaliações feitas pelas professoras nos Mapas de Sondagens, com 

algumas considerações a respeito do que foi observado, durante a respectiva análise. 

Posteriormente, durante a análise dos dados, ao final da seção, demonstro um 

exemplo de trabalho desenvolvido sobre a aquisição da escrita referente à pesquisa de Silva 

(2002), desenvolvida em sua Dissertação de Mestrado, fazendo uma comparação com os 

resultados das produções de escrita dos sujeitos desta pesquisa, ao final do ciclo (2 anos/1º e 

2º anos) e resultado de produções escrita ao longo de um ano, da pesquisa de Silva. 
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5.1 Apresentação de produções escritas pelos sujeitos no 1º ano do ciclo em 2010 e 

análises 

 

As imagens aqui apresentadas se referem a etapas de produções de textos escritas 

pelos sujeitos, durante o ano de 2010 quando estavam matriculados com seis anos, no 1º ano 

do Ensino Fundamental, na mesma classe, conforme demonstra o quadro de número três.  

Um dos critérios estabelecidos para selecionar os sujeitos, foi a análise das produções 

escritas contidas no Caderno Diagnóstico (CD), que foram realizadas pela professora da 

classe do 1º ano B, ao longo do ano de 2010. Os demais Cadernos Diagnósticos, referentes às 

outras quatro classes, não foram utilizados por estarem incompletos, reduzindo então, o 

número de sujeitos selecionados. 

 

 

Fig.6 – Disposição dos sujeitos nas classes em 2010 

Sujeitos 1º A 1º B 1º C 1º D 1º E 

A. - X - - - 

B. - X - - - 

D. - X - - - 

E. - X - - - 

F. - X - - - 

I. - X - - - 

L. - X - - - 

M. - X - - - 

N. - X - - - 

Total 0 9 0 0 0 

Fonte: Lista Piloto dos alunos da escola/2010 

 

 

Por uma questão de organização, as imagens são apresentadas em ordem alfabética, 

de acordo com o nome dos sujeitos, cujas identidades são preservadas, uma vez que não é 

citado o nome da escola e das professoras. A Fig.1 refere-se ao sujeito A. e apresenta 

momentos em que a professora avalia suas produções escritas, em datas alternadas.  
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Fig.7. Alisson, Diag. no CD - 1º ano/ 2010. 

 

 

Quando o sujeito A. realiza a leitura, acompanhado pela professora, o faz 

silabicamente e, nesse momento, sua hipótese de escrita corresponde ao nível silábico sem 

valor sonoro, embora haja um indício de sonoridade em sua escrita, pois, por coincidência ou 

não, há uma relação entre o seu nome, que se inicia com a letra A, com a vogal da primeira 

sílaba da palavra banana (BA) e a vogal da primeira sílaba da palavra vaca (VA). 

Note-se que o sujeito usou as letras de seu nome (são as letras que mais conhece) 

para escrever os nomes das figuras, consequentemente, as que lhe davam segurança para 

escrever porque eram usadas na escrita do seu nome e isso ele já sabia.  

Assim, se conseguia escrever corretamente seu nome, também escreveria 

corretamente outras palavras, usando as mesmas letras. 

Um mês e meio depois, ele já apresentava uma hipótese silábica, com valor sonoro e, 

em julho, sua hipótese de escrita já se encontrava em nível silábico-alfabético em transição 

para alfabético. Em agosto, sua hipótese de escrita estava alfabética, com alguns problemas 

ortográficos, pela troca de algumas letras, tais como CH pelo X, na palavra XOCOLATE 

(CHOCOLATE); uma letra E junto da letra S, na palavra AESÚCA (AÇÚCAR) e uma troca 

da letra E, pela letra I, na palavra ÓLIO (ÓLEO), inclusive acentua corretamente a letra O 

inicial. 
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Fig.8- Alisson,  e texto: Parlenda “Bom-dia” 1º ano/2010 

 

Em novembro de 2010, quando esta pesquisadora solicitou ao sujeito A., a escrita da 

parlenda “Bom-dia”, como se vê na Fig.8, A., já possuía bom repertório linguístico, 

apresentando sua hipótese de escrita em nível alfabético, com algumas questões ortográficas 

pelas trocas, acréscimos ou faltas de algumas letras.  

Sua produção escrita do texto solicitado é compreensiva e condiz com o parecer de 

Colello (2007), quando menciona que toda tentativa de se praticar a escrita é digna de ser 

considerada como real produção pelo seu legítimo valor de evolução. 

Na Fig.9, B. apresenta hipóteses bem diferentes das do sujeito A. Para a palavra 

BANANA, ele escreve Ab e um sinal que sugere ser a letra d, mas não é possível afirmar, 

porém supõe-se pela marca da leitura feita pela professora embaixo de sua escrita (o traço 

contínuo) que indica a leitura corrente da palavra BANANA. 

Para a palavra VACA, B. escreveu  C O O – lendo, segundo a marcação da leitura 

que a professora fez, VA (C) e CA (o o) agrupando as duas letras O. 

 

 

Fig.9- Bruno, Diag. no CD – 1º ano/2010. 



64 

 

Para escrever PIPA (na mesma figura), B. faz uso de um sinal gráfico que 

aparentemente parecia a letra L  e a letra U e, para PANELA, escreveu B P R N, lendo, 

conforme as marcas feitas pela professora, silabicamente as duas palavras. 

Sua leitura então corresponde ao nível silábico sem valor sonoro. Nesse momento, B. 

ainda utilizou as letras de seu nome para escrever, mudando-as de lugar, de forma diferente do 

seu nome, demonstrando saber que, se dispuser as letras trocando-as de posições, poderá 

escrever a palavra solicitada e, assim a lê, quando lhe é solicitado. 

Em maio, B. escreveu a letra C para a sílaba CA (CAR) de CARRO e O para a 

sílaba RO, não percebendo o som da letra R. Nesse momento o aluno fez uma 

correspondência mais avançada que a anterior. 

Em julho, escreveu K K O para a palavra CAVALO e N I O para NAVIO. 

Conforme a marca da leitura feita pela professora, suas hipóteses representavam o nível 

silábico com valor sonoro. 

 

 

 

Fig.10, Bruno, texto Parlenda “Bom-dia” 1º ano/2010 

 

Na Fig. 10, como pode ser observado abaixo, ao ser solicitado ao sujeito a escrita da 

parlenda, “Bom-dia”, o mesmo sujeito, B. só conseguiu escrever OIA E. Sua escrita podia ser 

interpretada como,  BOM (para a letra O) e DIA (para as letras IA) e É ou ME, de MEIO, 

para a letra E. Nesse momento B., tal qual orienta Ferreiro & Teberosky (1985), já sabe que as 

letras são usadas para escrever, mas ainda não possui confiança suficiente para lançar-se à 

escrita do texto. 

Abaixo a figura 11, retrata as produções escritas do sujeito D., tiradas do CD, porém 

no canto direito, acima, foi colocada sua produção escrita da parlenda “Bom-dia” para ocupar 

a mesma imagem.  

Na mesma figura, a professora usou carimbos da fruta banana e do animal vaca 

(contextos diferentes) como pretexto para a escrita, perguntando a ele o que era aquele 

desenho, apontando para cada um. 
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Após a resposta do aluno, a professora pede-lhe que escreva do jeito que ele pensa 

que seja a escrita. Sua hipótese de escrita (M AM) revelava seu saber sobre o uso de letras 

para significar a escrita. Ao tentar escrever a palavra BANANA, utilizou M (para BA) e AM 

(para NANA).  

 

 

 

Fig. 11- Davi – Diag. no CD – 1º ano/2010 

 

   

De acordo com o estudo de Ferreiro & Teberosky (1985), D. já estava trabalhando 

com eixo qualitativo e sem aglomerados de letras desconexas, mas utilizou a letra A para 

representar a sílaba NA, corretamente, pois a letra A fazia parte da sílaba e a letra M final 

tentava reproduzir o som da sílaba NA final. 

De acordo com a marca que a professora assinalou, representando a leitura, D. leu: 

BA NANA para M (BA) e NANA (AM). 

Para a palavra VACA, o aluno usou J K ; a letra J, apesar de aparentemente não ter 

nenhuma relação, pode ser confundida com a sílaba VA pelo som (JA/VA, para ele, os sons se 

assemelhavam); usou então a letra J para representar a sílaba VA  e a letra K para representar 

a sílaba CA. D. prontamente escreveu K, segundo a marca da sua leitura (grifada pela 

professora); para ele, sua escrita estava correta. 

Em 28/4/10, em seu segundo diagnóstico, D. já demonstrava  hipótese de escrita 

mais avançada; escreveu I A para PIPA e A E A para PANELA. 
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D. utilizou as letras corretas em sua escrita; mesmo com algumas faltas de letras. Sua 

escrita demonstrou nesse momento, estar em nível silábico, porque, de acordo com a marca da 

leitura feita pela professora, cada letra representa uma sílaba com valor sonoro mesmo não 

apresentando todas as sílabas corretamente, as letras que usou estão corretas; faltaram apenas 

as consoantes. 

Em 28/5/10, suas hipóteses de escritas já demonstraram outro avanço qualitativo, 

pois escreveu O NE K para BONECA e I S E TA para BICICLETA, conforme demonstrou 

o grifo da leitura feito pela professora na escrita do aluno. 

Em julho, D. apresentou outro avanço qualitativo, confirmando sua hipótese de 

escrita, no nível silábico com valor  sonoro. Estando em um nível mais avançado, tentou,  

como no diagnóstico anterior, formar algumas sílabas em sua escrita, escrevendo C NI Z TA 

para CAMISETA  e C FA NO para a palavra CAVALO. 

Notou-se que, nas duas escritas, D. já abdicou da letra K para usar corretamente o C 

para CA, FA para VA e NO para LO. Em cada palavra, já escreveu sílabas com duas letras; 

mesmo não estando corretas, não deixava de ter certa coerência com as letras utilizadas. 

Em 23/08, escreveu BOTO para o desenho do BOTO e SASI para o desenho do 

SACI. Na escrita da palavra SACI, D. usa a sílaba SI para representar a sílaba CI porque para 

ele era correto escrever assim, pois se o SA era formado pelas letras S A, SI também poderia 

ser formado pelas letras S I, ou seja, da mesma família silábica, como a professora explicava 

durante as aulas, quando mencionava o silabário. 

Na produção escrita da parlenda “Bom-dia” (canto direito superior da figura 11), D. 

escreveu: BOGIA (Bom-dia) GI (já) E (é) Q A (quase) ME (meio) IA (dia) A (a) PENEAA 

(panela está) A (a) BARIGA (barriga) QONE (comer) A (a) MEÃOSIA (melancia). 

Nesse momento, poderia se pensar que se em agosto, o aluno já estava escrevendo 

alfabeticamente (BOTO, IARA, SASI), em novembro, sua produção escrita deveria estar 

correta, escrevendo com facilidade, mas não foi o que ocorreu. Como explicar então, sua 

escrita, que em novembro, após dois meses e meio, de aprendizado, ainda oscilasse entre o 

nível silábico-alfabético e o nível alfabético, como foi verificado no texto de sua produção da 

parlenda (fig.11)? 

De acordo com Vygotsky (1991b, p.103-104), o pensamento e a palavra não são 

conectados primariamente, pois durante a evolução do pensamento e da fala é que se inicia 

uma ligação entre os dois que se modificam e se desenvolvem posteriormente.  

O autor assinala como seria falso considerar ambos (pensamento e palavra) como 

processos independentes, que se interligam apenas em alguns momentos do seu 
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desenvolvimento, pois o significado de uma palavra segundo sua teoria, representa uma fusão 

intrínseca entre pensamento e linguagem, dificultando sua especificidade (se provém do 

pensamento ou da fala), enquanto fenômeno do pensamento, não existindo então, palavra sem 

significado. 

A seguir, na figura 12, demonstra-se as hipóteses de escrita do sujeito E., conforme 

folha do CD/2010 e na mesma folha abaixo foi acrescida sua produção escrita da parlenda 

“Bom-dia”, para facilitar a análise dos dois materiais. 

 

 

 

Fig.12, Erik, Diag. no CD e texto da Parlenda “Bom-dia” 1º ano/2010. 

 

Na figura 12, foi observado que o sujeito E., não realizou a produção escrita para 

avaliação, relativa ao mês de março, como foi demonstrado nas produções dos sujeitos  A., B. 

e D. porque foi matriculado após o início das aulas, realizando somente a avaliação posterior. 

Diante das hipóteses de escrita apresentada, na tentativa de produção escrita das 

palavras CAVALO (KNANO) e BONECA (ONENA), E. leu, conforme assinala a 

professora, na palavra CAVALO, CA para K; VA para NA; LO para NO e na palavra 

BONECA, leu BO para O; NE para NE (coincidentemente) e NA para CA. 

Pela leitura de E., foi possível dizer que sua hipótese de escrita se encontrava em 

nível silábico com valor sonoro, prevalecendo o som das vogais em cada sílaba. 

Na produção da parlenda “Bom-dia”, conforme se verificou na mesma figura, ao 

final do ano, no mês de novembro,este sujeito, demonstrou não possuir desenvoltura com o 
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uso das letras do alfabeto para compor sua escrita. Sua produção escrita apresentou algumas 

letras aleatórias ao contexto, apenas para cumprir a tarefa solicitada. 

Foi observado que E., apresentou muita dificuldade em lidar sozinho com o seu 

repertório linguístico, mesmo que inconscientemente tenha elaborado um pensamento a 

respeito da escrita, ainda que ainda não conseguia fazer a correspondência entre seu 

pensamento e sua escrita correta, como orienta Cagliari (2009). 

As hipóteses de escrita da fig. 13, demonstradas abaixo, referem-se ao sujeito F. 

Foram realizadas em 2010, no 1° ano e foram realizadas no CD. E consideradas como silábica 

alfabética. 

Ferreiro (1985), ao explicar sobre os níveis de escrita das hipóteses que as crianças 

elaboram, menciona que, em um contexto parecido com o da fig. 13, a criança já utiliza uma 

seletividade qualitativa para uso das letras, compondo uma escrita quase que na sua 

totalidade; por isso, denomina esse nível de silábico-alfabético. A criança está a poucos 

passos da escrita correta. 

Na fig.13, abaixo, consta a produção escrita da parlenda “Bom-dia”, realizada pelo 

sujeito. Ao escrever o texto solicitado, F. conseguia lidar muito bem com o seu repertório 

linguístico, escrevendo o texto de maneira compreensível, demonstrando que suas hipóteses 

de escrita correspondem ao nível silábico-alfabético. 

Avaliando a produção escrita da parlenda “Bom-dia” de F., é notório que sua escrita 

estava a uma distância bem curta do nível alfabético.  O referido aluno conseguia nesse 

momento, escrever a parlenda inteira, mesmo apresentando algumas trocas e faltas de letras.  

Em seguida à figura 13, que corresponde ao sujeito Felipe, apresenta-se a fig.14, 

correspondente ao sujeito I. Nesse momento observa-se que I., se encontrava em situação 

confortável de hipóteses de escrita. Sua hipótese de escrita se encontrava em nível silábico-

alfabético, muito próxima ao nível final, denominado por Ferreiro & Teberosky(1985), nível 

alfabético. 
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Fig. 13 – Diag. no CD e texto da Parlenda “Bom-dia”1º ano/2010. 

 

 

Ao escrever a parlenda “Bom-dia”, como é possível observar na mesma figura, I., 

utiliza seus recursos linguísticos, organizados, ainda que por uma reflexão inconsciente, 

tentando interpretar a realidade que nesse  momento, se traduzia na escrita da parlenda 

solicitada pela pesquisadora, apresentada em hipótese silábico alfabética, como nas anteriores. 

Tal movimento linguístico está alicerçado na teoria de Cagliari (2009,), que versa 

sobre a reflexão interna que o educando faz quando se põe a externar esse pensamento por 

meio da escrita, assim como em Lemle (2000), lembrando que segundo esta autora, para 

escrever é necessário compreender a ideia da palavra. 
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Fig.14 - Isadora- Diag. no CD e texto da Parlenda “Bom-dia” 1º ano/2010. 

 

 

Observando as produções escritas do sujeito L., na figura 15 abaixo, notou-se que  I, 

escreveu BOA, para a palavra BOLA; BA para BONECA. Para as duas palavras, L. leu 

correntemente.  

Aparentemente tem-se a impressão de uma escrita em nível silábico com valor 

sonoro, mas ao ler, o aluno não relacionou as letras à sua leitura. Por isso, é importante 

sempre se solicitar aos sujeitos que leiam suas escritas para se avaliá-las. 

Em abril, L. escreveu  I MA para a palavra PIPA e MA ME MA para a palavra 

PANELA. Quando a professora lhe solicitou a leitura das palavras L. leu-as silabicamente. 

Sua leitura  vogais grafadas correspondiam à hipótese de escrita em nível silábico com valor 

sonoro.  

Nas demais hipóteses de escrita da figura 15, o aluno demonstrou que elas se 

apresentavam em nível silábico alfabético, com alguma falta ou troca de letras. 
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Fig.15, Luan, Diag. no CD – 1º ano/2010 

 

 

Na fig. 16, embora o texto da parlenda não estivesse escrito por inteiro, foi observado 

que a hipótese de escrita utilizada por L. correspondia ao de nível silábico alfabético. No 

momento de sua produção escrita, o aluno utilizou seu repertório linguístico, escrevendo-o 

com autonomia, sem o auxílio da professora ou de algum colega, mesmo não completando o 

referido texto por inteiro, demonstrou estar progredindo em suas hipóteses de escrita. 

 

 

 

Fig.16,  Luan. Texto: Parlenda “Bom-dia” 1º ano 2010. 

 

 

A figura 17 abaixo, retrata a primeira avaliação das produções escritas de M., 

realizadas no CD, individualmente com sua professora. 
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Fig.17, Matheus. Diag. no CD 1º ano/2010. 

 

 

Observando a Fig.17, pode-se notar que as hipóteses de escrita de M. correspondiam 

ao nível alfabético, comprovando que ao chegar à escola as crianças já detêm conhecimentos 

prévios, já que as primeiras escritas foram realizadas no início de março/2010, quando o aluno 

estava iniciando o primeiro ano do ciclo de alfabetização, portando não adquiriu esse 

aprendizado na escola. 

Na avaliação realizada no mês de maio/2010, a professora escreveu duas frases, 

solicitou que o aluno lesse e, conforme foi observado pela docente na folha do CD, M. leu 

tudo. 

Mesmo percebendo que M. está bem mais adiantado que os demais alunos da classe, 

ao realizar a avaliação do nível de suas hipóteses de escrita, a professora avaliou, sua escrita 

como estando em nível silábico com valor sonoro, ou seja, dois níveis abaixo de seu real 

nível, que é alfabético. 
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Fig. 18. Matheus, texto: Parlenda “Bom-dia” 1º ano/2010 

 

A figura 18 demonstra a produção escrita pelo sujeito M. da parlenda “Bom-dia”, 

onde  M. escreveu alfabeticamente a parlenda por completo, apenas com poucas faltas ou 

trocas de letras, como é o caso da palavra BARRIGA, escrita BARIGA.  

Nesta etapa de estudo, as trocas ou faltas de algumas letras são plenamente possíveis, 

tendo em vista que o sujeito está em processo de construção de seu aprendizado. No decurso 

do texto, é plenamente possível lê-lo, compreendendo todo o contexto. 

Finalizando esta etapa de análise das produções escritas dos sujeitos eleitos para 

compor este quadro do ano de 2010, demonstro a figura de número 19, do sujeito N., 

apresentando suas produções escritas no CD, onde a professora fez a avaliação diagnóstica de 

textos, por meio de ditado de palavras pertencentes a diferentes contextos. 

 

 

Fig.19. Nicollas. Diag. no CD 1º ano/2010. 
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Nas produções de N. conforme se verificou na fig.13, embora ele tivesse apresentado 

sua produção escrita ora em nível silábico com valor sonoro, ora silábico alfabético, em sua 

última produção, a de setembro/2010, somente a escrita da palavra BOLO está correta e 

inteira, que provavelmente o aluno se lembrou de sua ortografia, tendo em vista que a 

professora já havia trabalhado essas palavras em classe.  

Na escrita das demais palavras do mesmo contexto, observou-se que N. escreveu 

conforme suas reais hipóteses de escrita. 

As demais palavras correspondentes aos respectivos desenhos deram a entender os 

nomes dos desenhos, mas ainda não correspondem ao nível silábico alfabético, como foi 

observado na folha, pela professora.  

Pode-se avaliar pelas hipóteses de escritas anteriores, do mês de maio, de acordo com 

as marcas de leitura, poderiam ser avaliadas como em nível silábico com valor sonoro, 

demonstrando equívoco na avaliação diagnóstica. 

 

 

 

Fig.20. Nicollas. Texto:Parlenda “Bom-dia”1º ano /2010 

 

 

Tal como foi descrito anteriormente sobre a produção escrita de N., não se 

encontrava em nível silábico alfabético. Suas hipóteses de escrita no texto da parlenda  “Bom-

dia” - figura 20 - comprovaram que  para N. foi muito difícil pensar e escrever sozinho,  

evidenciando  que o educando ainda tem que participar de vários eventos de leitura e escrita 

para chegar ao nível alfabético.  

De acordo com Cagliari (2009), é necessário que se pesquise o que os alunos 

pensam, para tudo o que fazem ou deixam de fazer, em se tratando das suas hipóteses de 

escrita, pois sempre haverá uma justificativa por parte do educando. 

Também os estudos de Ferreiro & Teberosky (1985), apontam para os pensamentos 

que as crianças, mesmo com pouca idade, elaboram acerca da escrita e como esses 

pensamentos evoluem, quando há a intervenção do professor.   
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5.2  Apresentação de produções escritas pelos sujeitos no 2º ano do ciclo/2011 e análises 

 

Neste segundo momento de apresentação das produções escritas dos sujeitos, 

esclareço que, conforme apresentei em seção anterior as professoras que lecionaram no 2º ano 

em 2011, não são as mesmas que lecionaram no 1º ano, em 2010. 

No ano de 2010, as classes do 1º ano eram dispostas no mesmo horário, no período 

intermediário (das 11 às 15 horas). Em 2011, as classes do 2º ano foram organizadas em 

períodos distintos: duas no período da manhã e três no período intermediário. 

Os sujeitos estavam todos matriculados no 2º ano B; porém, de acordo com a 

solicitação dos pais, foram remanejados para as classes do 2ºC, 2º D e 2º E, conforme a 

disponibilidade de vagas. Desse modo, em 2011, os sujeitos, estavam matriculados em classes 

distintas, conforme o disposto no quadro abaixo. 

 

 

Fig.21 -  Disposição dos sujeitos nas classes em 2011 

Sujeitos 2º A 2º B 2º C 2º D 2º E 

A. - - X - - 

B. - - - X - 

D. - X - - - 

E. - X - - - 

F. - - - X - 

I. - X - - - 

L. - - - X - 

M. - - - - X 

N. - X - - - 

Total 0 4 1 3 1 

Fonte: Listas Piloto/2011 da “Escola A” organizadas, conforme PRODESP 

 

 

Em 2011, todos os professores, segundo a orientação da coordenadora pedagógica, 

utilizaram o CD para realizarem as sondagens diagnósticas das produções escritas dos 

educandos. 

A apresentação das figuras relativas às produções escritas dos sujeitos, no 2º ano do 

ciclo em 2011, por uma questão de organização, segue em continuidade à sequência numérica 

do ano de 2010.. 

Na figura 22, se demonstra as hipóteses de escrita do sujeito A.,quando escreveu os 

nomes dos desenhos mimeografados, nomes esses solicitados pela professora em março/2011, 
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como avaliação diagnóstica, a fim de avaliar em que nível se encontravam suas hipóteses de 

escrita. 

 

 

 

Fig.22. Diag. no CD 2º ano Início/2011 

 

 

Foi observado que a escrita de A. se constituia em hipótese alfabética. O aluno 

escreveu todas as palavras e a frase que a professora ditou corretamente, porém ainda não 

usou nenhum tipo de sinal de pontuação para encerrar a frase e também não acentuou a 

palavra lápis. 

Na figura 23, em dezembro de 2011, quando A. escreveu a letra da música “Bate o 

Sino”, solicitada pela professora em folha avulsa (cedida pela professora porque o aluno não 

participou do momento da escrita da parlenda), Nessa sua produção de texto, A. apresentou 

escrita fluente, com algumas trocas ou falta de letras, mas perfeitamente compreensível. 

Conseguiu usar seu repertório linguístico com clareza. 

É interessante observar que, no diagnóstico inicial, em março de 2011, quando o fez 

ao lado da professora, A. escreveu a palavra MENINO, corretamente; mas ao escrever a 

mesma palavra no momento da produção da letra da música, em dezembro/2011 a escreveu 

como se pronuncia MININO. Da mesma forma, escreveu BATI, ALEGRI e PEDI, 

utilizando a linguagem oral. 

No momento da produção do texto solicitado, A. recorreu à memória para lembrar a 

letra da música e a escreveu. Não leu o que escreveu, portanto não refletiu sobre sua escrita. 

Apenas cumpriu a tarefa que lhe foi solicitada. 
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Fig.23- Alisson, texto: Sino de Belém no CD 2º ano Final/2011. 

  

 

A figura 24 se refere à produção escrita de B. em fevereiro de 2011, copiada do CD, 

quando a professora realizou o diagnóstico inicial. Ao escrever os nomes dos desenhos, 

apresentou falta e troca de letras. Quando escreveu a frase ditada pela professora “O 

MENINO APONTOU O LÁPIS”, o aluno. apresentou dificuldade na segmentação da frase. 

Nesse momento, B. não conseguiu escrever corretamente o agrupamento de palavras 

que formam um pensamento. Como na constituição das palavras sozinhas, as letras são 

próximas uma da outra e, ao escrever a frase, o fez da mesma maneira. Também não utilizou 

pontuação para encerrar a frase. 

 

 

 

Fig.24. Bruno Diag.no CD 2º ano Início/2011 
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A figura 25 retrata a produção escrita da parlenda “Bom-dia”, em novembro de 2011, 

conforme solicitação desta pesquisadora na sala de aula em que B. estava matriculado. 

 

 

 

Fig.25. Bruno, texto: Parlenda “Bom-dia” 2º ano Final/2011. 

 

 

Na produção escrita de B. na figura 25, foi percebido que embora apresentasse troca 

e falta de letras na composição de sua escrita, o aluno conseguiu segmentar seu texto, de 

forma a torná-lo legível e compreensível a quem conhece o conteúdo da parlenda. 

A figura 26 apresenta a produção escrita de B., realizada em dezembro de 2011, 

quando a professora ditou uma lista de palavras e uma frase relativa ao contexto natalino da 

época. 

 

 

 

Fig.26. Bruno – Diag.no CD 2º ano Final/2011. 

 

 

A produção escrita do sujeito B., referente à figura 26, foi demonstrada neste 

contexto porque se observou que de 19/11 a 12/12/2011, quase um mês de diferença entre a 
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produção escrita da parlenda “Bom-dia” e o texto natalino, suas hipóteses de escrita 

continuam na mesma situação de trocas ou faltas de letras. 

A figura 27 apresenta a produção escrita do sujeito D., realizada por meio de ditado 

que a professora aplicou individualmente no CD em março de 2011. 

 

 

 

Fig.27- Davi, Diag. no CD 2º ano Início/2011 

 

 

A produção escrita do sujeito D. apresentada na figura 27 observou-se falta, troca de 

letras e tentativa de acentuação quando o aluno utilizou o sinal de nasalação (~);  porém 

quando escreveu a frase ditada pela professora, não usou pontuação. Apresentou também 

dificuldade de segmentação nas palavras “COMI UMA”, grafou-as interligadas como se fosse 

uma só palavra (COMIOMA), trocando a letra U da palavra UMA pela letra O. 

 

 

 

Fig.28 Davi, texto: Parlenda “Bom-dia” 2º ano Final/2011 
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Na figura 28, na produção escrita da parlenda “Bom-dia”, D. escreveu com troca e 

falta de letras, além de problema de segmentação. O estranho é que de março a outubro de 

2011, D. frequentou normalmente as aulas e ainda assim, não conseguiu solucionar a questão 

da segmentação em sua escrita! 

 

 

 

Fig.29. Erik. Diag no CD 2º ano Início/2011. 

 

 

Na figura 29, tem-se a escrita do sujeito E. que foi realizada no Caderno Diagnóstico. 

Essa produção foi resultante de um ditado individual feito pela professora da classe. 

Na produção escrita de E., se observou assim como na escrita do sujeito D., que o 

aluno escreveu com falta e troca de letras. E., igualmente D. fez uso do sinal de nasalação (~), 

só que de forma mais correta. O referido aluno utilizou o til na palavra JABUTICABA e 

usou esse mesmo sinal de nasalação em cima da letra A do vocábulo MORANGO, tentando 

representar o fonema RAN, que ele grafou RÃ. 

Ao escrever a frase “EU COMI UMA PERA”, foi possível pensar que E., ao ouvir a 

frase ditada pela professora, tenha pensado “PEGUEI PERA PARA COMER”, o que difere 

do que foi ditado pela professora. 

Sobre o significado de compreensão que se forma no momento da cognição, Lemle 

(2000, p.11) explica que o principal na ideia da unidade palavra, é que ela é parte fundamental 

contida na mensagem linguística; uma relação entre a sequência sonora que compõe a palavra 

e as letras que a constroe.  

Assim, pensa-se na ideia do que foi dito, representa-se a ideia por meio da fala e, na 

sequência, as letras que compõem a palavra. Nesse contexto, foi possível dizer que 
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provavelmente a criança deva ter compreendido “Peguei pera para comer” e por isso, 

escreveu “PEQIPEPA”. 

Abaixo, na figura 30, foi apresentada a produção escrita da parlenda “Bom-dia”pelo 

sujeito E.  O texto está quase inteiro e transpareceu a preocupação do aluno em fazer a escrita 

de seu texto com letra cursiva. Como não possuía habilidade com esse tipo de letra, sentiu-se 

inseguro, deixando de escrever parte do texto, pois sua preocupação era redigir com letra 

cursiva. 

 

 

 

Fig.30. Erik. Texto: Parlenda “Bom-dia” 2º ano Final/2011. 

 

 

Na figura 31, observa-se a produção escrita do sujeito F., realizada no CD, no 

momento em que a professora pediu ao aluno para escrever o nome dos desenhos 

mimeografados e, no final, ditou a frase: “O MENINO APONTOU O LÁPIS.” 

A escrita de F. se apresenta quase pronta, alfabética com questões ortográficas, 

faltando apenas uma letra na palavra APOTO, alguma letra trocada, como em 

APONTADON, CADENNO e JIS. Na escrita da frase, foi notada a presença da linguagem 

oral (MININO e APOTO) e também dificuldade na segmentação das palavras 

(OMININOAPOTOOLAPIS). 
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Fig.31 Felipe. Diag. no CD 2º ano Início/2011 

  

 

Na figura 32, abaixo, observou-se que F. escreveu a letra da parlenda “Bom-dia”, 

utilizando seus conhecimentos linguísticos acerca da alfabetização.  Demonstrou ter evoluído 

na questão da segmentação. Embora não tenha concluído todo o texto, encerrou a produção 

com um ponto final. 

 

 

 

Fig.32. Felipe..texto: Parlenda “Bom-dia” 2º ano Final/2011. 

 

 

A seguir, na figura 33, observa-se a produção escrita de I., quando escreveu uma lista 

de nomes de frutas ditada pela professora. Sua escrita apresentou-se praticamente pronta, 

faltou apenas a letra I, na palavra JABUTCABA e a troca de letra (Z por S) na palavra NOS. 

Na escrita da frase ditada pela professora, houve problema de segmentação, embora a 

escrita das palavras estivesse correta. Além de produzir a frase toda segmentada a aluna não 

utilizou o ponto final para encerrar a frase. 
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Fig.33. Isadora. Diag. no CD, 2º ano Início/2011. 

 

 

Ao observar a produção escrita da parlenda “Bom-dia” na figura 34, produzida por 

I., em outubro de 2011, notou-se que a aluna já escrevia com letra cursiva, apresentando boa 

desenvoltura ao utilizá-la, mas ainda apresentava trocas de letras e, em alguns momentos, não 

segmentou corretamente as palavras. 

Mesmo produzindo o texto inteiro I., não usou o ponto final para encerrar o texto e 

nem qualquer outro tipo de pontuação durante sua a escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig..34. Isadora, texto: Parlenda “Bom-dia”, 2º ano Final/2011 

 

 

A figura 35 apresenta a produção escrita do sujeito L., realizada no CD por meio de 

ditado feito individualmente com a professora em abril de 2011. 

Nessa sua produção escrita, L. apresentou troca e ausência de letras. Ao escrever a 

frase ditada pela professora, o aluno a escreveu sem segmentação. Faltou a letra N, na palavra 

APONTOU (grafada APOTOU) e, em LÁPIS, trocou o I por E, escrevendo LAPES. 

Assim como os demais sujeitos, L. também não utilizou o ponto final para encerrar a 

frase.  
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Fig.35. Luan, Diag. no CD, 2º ano Início/2011 

 

 

Abaixo, na figura 36, L. produziu a escrita da parlenda “Bom-dia”, em setembro de 

2011. Utilizou letra bastão maiúscula, sem apresentar segmentação.  

Por conhecer o texto, notou-se que ele está completo, mas a escrita de L. apresenta 

troca de várias letras e falta de algumas outras. O aluno também não usou ponto final ou outro 

tipo de ponto em seu texto. 

 

 

 

Fig.36. Luan, Diag. no CD, 2º ano Final/2011. 

 

 

A figura 37 demonstrada abaixo corresponde ao texto do sujeito M.. Observou-se 

que sua produção escrita – que foi realizada por meio de ditado feito pela professora no CD – 

está quase correta. Na lista dos nomes das figuras, só faltou a letra R final na palavra 

APONTADOR (escreve APONTADO) e o acento agudo (´) na palavra LÁPIS. 

Ao escrever a frase ditada pela professora, M. a escreveu corretamente segmentando 

as palavras e encerrando-a com ponto final (.). A única falta foi a do acento agudo na palavra 

LÁPIS (escreveu LAPIS) e a marca da oralidade na palavra MENINO ao trocar a vogal E 

pela vogal I na primeira sílaba (escreveu MININO). 
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Em relação aos textos dos demais sujeitos, o de M. era o mais adiantado. Seu 

diagnóstico (figura 31) foi realizado em fevereiro de 2011 e sua produção escrita da letra da 

música, Sinos de Belém (cedida gentilmente pela professora em colaboração à pesquisa) 

produzida ao final desse mesmo ano, apresentou-se de melhor qualidade alfabética que as de 

seus colegas. 

 

 

 

Fig.37 Matheus. Diag.no CD,  2º ano Início/2011 

 

 

Na figura 38, realizada em dezembro de 2011, a produção escrita de M. não é a da 

parlenda “Bom-dia”, como a dos demais sujeitos. Isto porque, nas vezes em que me foi 

possível solicitar a produção escrita, dessa parlenda,  M. não pode participar. Então foi 

utilizado o texto produzido pelo aluno a partir da letra de “Sino de Belém”, que constava no 

CD e que foi cedido pela professora, como instrumento de averiguação de sua escrita, na 

produção de um texto de memória. 

Nesta figura, foi verificado que a produção escrita de M. estava correta, faltando 

apenas o acento agudo na letra E da sílaba LEM da palavra Belém. Além disso, o aluno usou 

inicial maiúscula para a palavra Bem, que seria minúscula (bem), e não utilizou o ponto final 

no encerramento do texto. 

Também foi observado no texto escrito por M. que ele o inicia com letra maiúscula, 

escreve com iniciais maiúsculas as palavras Belém e Deus (substantivos próprios), 

demonstrando conhecimento a respeito do emprego da letra maiúscula. 
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Fig.38 Matheus, Diag. no CD, 2º ano Final/2011. 

 

 

A figura 39 apresenta a produção escrita do sujeito N., realizada em fevereiro de 

2011, no CD por meio de ditado que a professora fez individualmente, com a intenção de 

diagnosticar em que nível de escrita as hipóteses do aluno estavam. 

 

 

 

Fig.39. Sujeito N.7 anos Produção escrita no CD, em fevereiro/2011 

 

 

A escrita de N. (Fig.33), não apresentava marcas da leitura. Dessa forma foi difícil 

precisar em que nível sua hipótese de escrita estava naquele momento.  Foi possível supor que 

estivesse em nível silábico alfabético porque, para a palavra TARTARUGA, ele escreveu 

PAPARUHA ao que se poderia ler TAR para PA, TA para a outra sílaba PA; RU para RU e 

GA para HÁ (como o nome da letra H é agá, normalmente as crianças em processo inicial de 

alfabetização utilizam a letra H para representar o fonema GA  e, às vezes, também a usam  

para representar o fonema CA
17

. 

Para a palavra RATO, é possível supor que N. teria lido RA para RA e TO para NO 

e assim sucessivamente, confirmando o suposto nível silábico alfabético de escrita. 

                                                           
17

 Representação fonética da sílaba GA pela letra H (Weiss, 1992); representação fonética da sílaba CA pela letra 

H (Silva, 2005). 
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Fig.40 Nícollas, texto: Parlenda “Bom-dia” 2º ano Final/2011 

 

 

Em outubro, quando N. produziu o texto da parlenda “Bom-dia”, sua hipótese de 

escrita era alfabética. O aluno escreveu com letra cursiva segmentando as palavras. Embora o 

texto estivesse incompleto, a parte que escreveu praticamente não apresentou erro; somente 

faltou o acento agudo (´)  nas palavras JÁ  (escreveu JA) e ESTÁ (escreveu ESTA), na 

palavra QUASE, troou a letra S pela letra Z  e na palavra GORDINHA trocou a letra R pela 

letra U (escreve GOUDINHA). 

Como foi possível observar, os sujeitos de pesquisa, ao final do 2º ano do ciclo, ainda 

não possuem por completo, o sistema de escrita. Para essas situações apresentadas, Lemle 

(2000, p. 39-42), organiza os casos em três categorias, que são: “Falhas de primeira, segunda 

e terceira ordens”.  

Primeiramente, se a criança se encontra no início da alfabetização, ela lê lentamente, 

soletrando cada letra ou sílaba; na escrita, costuma repetir, omitir ou trocar a ordem das letras, 

demonstrando a incapacidade de identificar som/letra. 

Os enganos de segunda ordem apresentam na escrita, traços da oralidade (patu, gatu), 

pois ainda o educando se encontra na fase monogâmica, ou seja, para ele, cada som equivale a 

uma letra. 

O terceiro problema se refere à aquisição do saber ortográfico, lê traduzindo as 

palavras naturalmente, escrevendo-as ora corretamente, ora com troca de letras.  

Comparando os resultados finais de 2011, quando da escrita do texto da parlenda, 

pode-se dizer que as hipóteses de escrita dos sujeitos  A., B., D., E., I. e L., nessas situações 

de avaliação das falhas da escrita, encontram-se na segunda etapa do processo e F., M. e N. 

na terceira fase, sendo que dos três sujeitos,  F., apresenta mais falhas na escrita que os 

demais sujeitos. 

Encerra-se aqui, a apresentação das produções escritas dos sujeitos desta pesquisa, ao 

final do 2º ano do ciclo, em 2011, seguindo-se no próximo item para a discussão dos dados. 
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5.3   Discussão dos dados apresentados 

 

Inicio esta seção de discussão dos dados coletados durante a pesquisa descrevendo a 

respeito do MS para tratar dos resultados nele descrito que auxiliam a compreensão dos 

enfoques que se fez a respeito da avaliação e dos procedimentos metodológicos.   

Assim, a figura 41, a seguir, diz respeito às cores
18

 utilizadas pelas professoras - 

tanto no 1º ano em 2010, quanto no 2º ano em 2011 - para o preenchimento do Mapa de 

Sondagem, conforme os níveis de hipóteses de escritas, segundo FERREIRO e TEBEROSKY 

(1985). 

 

 

Fig. 41: Disposição das cores utilizadas no Mapa de Sondagem. 

 

Fonte: Mapa de Sondagem das Classes da Escola “A”. 

 

 

A figura 42 se refere aos resultados das avaliações feitas pelas professoras, de acordo 

com as sondagens que elas realizaram, no CD, ao longo do ciclo, em 2010 e 2011. 

Como a quantidade de sujeitos trabalhados nesse estudo, representa uma amostra da 

quantidade geral dos alunos matriculados, os dados apresentados nessa figura, foram 

transcritos do original, com a finalidade de se formar um quadro único, facilitando assim, a 

visualização dos resultados para análise. 

O colorido da figura 42 representa o nível em que as hipóteses de escrita dos alunos 

estavam nos períodos citados, conforme a mesma cor que constava no MS das classes em que 

os sujeitos frequentavam no período da pesquisa. 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 As cores demonstradas na figura 41, são utilizadas pelas professoras para o preenchimento dos Mapas de 

Sondagens, foram estabelecidas pelo Setor Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação da Estância 

Hidromineral de Poá para uso em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino.  
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Fig. 42:Diagnósticos Inicial e Final do 1º Ano/2010 e 2º Ano/2011 

 

Fonte: Mapas de Sondagens Originais dos anos 2010 e 2011/Escola “A”. 

 

 

Desse modo, durante o ciclo de alfabetização, desde o início do 1º ano até o final do 

2º ano, os nove sujeitos desta pesquisa, assim como os demais alunos do ciclo de 

alfabetização, tanto da Escola “A”, como das demais escolas municipais, foram avaliados 

pelas professoras, seguindo essas orientações  com acompanhamento dos coordenadores 

pedagógicos de cada unidade escolar, tendo-se em vista, os níveis de alfabetização. 

De acordo com a avaliação diagnóstica realizada na Escola “A”, pelas professoras do 

ciclo dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que constam nos Mapas de Sondagem das 

Classes, foram extraídos os resultados referentes aos diagnósticos dos sujeitos desta pesquisa, 

para compor a figura 42, acima descrita.  

Na figura 42 se lê os diagnósticos iniciais e finais dos anos de 2010 e 2011, tal como 

constam nos documentos originais arquivados na unidade escolar. 

Ao observar a figura 42, notou-se que no início do ano de 2010, as hipóteses de 

escritas dos nove sujeitos foram avaliadas como estando em nível pré-silábico, representados 

pela cor azul. 

Para estar neste nível, de acordo com a explicação de Ferreiro e Teberosky (1985), 

escrever é produzir linhas características, identificadas pela criança como traçado fundamental 

de escrita. Este traçado poderia apresentar-se como letra de imprensa ou cursiva conforme a 

opção da criança, ou até mesmo em emaranhado de linhas que para a criança, representava 

sua escrita nesse momento inicial de alfabetização. 

Entretanto, neste mesmo nível, poderiam surgir diferentes modos de representação da 

escrita, podendo a criança se valer tanto de letras, números, desenhos ou simplesmente riscos 

ou rabiscos, mesmo que os traçados não se assemelhem a nenhuma letra. 
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A respeito das diferentes hipóteses de escritas elaboradas pelos sujeitos durante o 

processo de aquisição da escrita, Ferreiro e Teberosky (1985), no estudo sobre a psicogênese 

da língua escrita, mencionam terem apresentado vários exemplos desse momento de transição 

que a criança enfrenta, principalmente quando o meio em que estão inseridas, não fornece tais 

informações. 

De acordo com as produções escritas dos sujeitos, demonstrados nas figuras: 7, 9, 10, 

12, 13, 14, 15, 17 e 19, no diagnóstico inicial de 2010, todos usaram letras para compor sua 

escrita. Isto quer dizer que, mesmo sendo crianças de seis anos, com hipóteses de escrita 

avaliadas em nível pré-silábico, todos possuíam neste nível, hipóteses de escrita um pouco 

mais avançada, já que nenhum sujeito nesta etapa inicial utilizou garatujas como forma de 

representação da escrita. 

Contudo, quando se analisou as mesmas figuras, foi possível notar que os sujeitos 

 A. (Fig.7) escreveu (A V OLSN para BA NA NA e NA LISO para VA CA); 

 B. (Fig.9), escreveu (AbL) para BANANA e c oo (para VA CA) e  

 D. (Fig.5), escreveu (M AM para BANANA) e (J K para VACA).  

Nessa fase das produções escritas das crianças, segundo Ferreiro, (1985), as letras de 

seus nomes predominam na tentativa de representação das palavras solicitadas pela 

professora, da mesma forma que observou-se na análise a que se refere nesse momento. 

Pelas marcas das leituras que fizeram, demonstraram que suas hipóteses de escrita, 

nesse momento, estavam em nível silábico sem valor sonoro (somente o sujeito D. na 

hipótese de escrita da palavra VACA, escreve J K, lendo silabicamente com valor sonoro na 

última sílaba), mas foram avaliados como estando no primeiro nível, pré-silábico. 

Analisando as hipóteses iniciais das escritas dos sujeitos aqui apresentadas (F.; I.; L. 

e N.), foi possível  verificar que também houve equívoco na avaliação diagnóstica inicial, pois  

F. (Fig.13), escreveu (B I OI para BA NA NA (escreveu a letra B corretamente para 

representar a 1ª sílaba da palavra BANANA )) e (VI A para VA CA ( escreveu corretamente a 

letra V na 1ª sílaba e a letra A, também corretamente para representar a 2ª sílaba), lendo 

silabicamente);  

A aluna I. (Fig.14), escreveu (P A  para PERA e leu silabicamente) e escreveu  (BA  

para BOLA, lendo correntemente); L. (Fig.15), escreveu (BOA para BOLA) e (BA para 

BONECA), lendo as duas palavras correntemente;  N. (Fig.19), escreveu (BO MA para BO 

LA) e (M A para LUA), lendo silabicamente as duas palavras. 

De acordo com a análise acima, estes sujeitos possuíam suas produções escritas 

iniciais em nível silábico com valor sonoro, embora algumas vezes não apresentassem leitura 
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silábica, como é o caso de L. ao ler BOLA; mas sua escrita possuia três letras correspondentes 

à grafia correta da palavra BOLA. Essas hipóteses de escrita demonstraram estar em nível 

silábico alfabético. Mesmo assim, elas foram avaliadas inicialmente, como em nível pré-

silábico, equivocadamente. 

O sujeito M., (Fig.17), ao marcar sua leitura representada pela flecha horizontal que 

a professora fez nas duas palavras, que quer dizer uma leitura corrente apresentou seu texto 

escrito, em nível alfabético, já que as duas palavras por ele escritas não apresentam 

irregularidades; a professora assinalou em sua folha que ele “lê e escreve várias palavras” e 

mesmo assim, também suas hipóteses de escrita foram avaliadas no momento inicial, como 

estando em nível pré-silábico. 

Dessa forma, apenas o sujeito E., estaria no nível pré-silábico, apresentando 

diagnóstico de acordo com o CD, do 2º bimestre/2010 (aluno matriculado posteriormente, 

mas classificado como inicial, pois sua hipótese de escrita em 1ª avaliação, demonstrou estar 

em nível pré-silábico). 

Assim, foi possível dizer que a professora ao avaliar as produções escritas dos nove 

sujeitos como estando inicialmente, todos em nível pré-silábico, o fez equivocadamente, sem 

se ater aos detalhes aqui descritos. 

Dessa forma, foi observado que o diagnóstico levantado pela professora, não 

condizia com a realidade demonstrada nas figuras do material analisado, conforme apresenta-

se abaixo, na figura 43. 

 

 

Fig.43 .MS/Diag.Início/2010. X Análise/R/MS 

 

Fonte: M.S.da Classe (Início/2010). 

 

 

Uma segunda análise no Mapa de Sondagem das Classes foi realizada comparando 

os resultados: final/2010 e início/2011.  
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Observou-se então, que ao final do ano de 2010, o Mapa de Sondagem da Classe, 

mostrava em seu resultado (Fig. 42) que o sujeito B. se encontrava com hipóteses de escrita 

em nível silábico com valor sonoro, os sujeitos, D., E., L. e N., possuíam hipóteses de 

escrita em nível silábico alfabético e os sujeitos A., F., L. e M., possuíam hipóteses de 

escrita em nível alfabético. 

Comparando esses resultados expressos no Mapa de Sondagem da Classe aos do 

Início/ 2011, notou-se que o sujeito B., terminou o 1º ano do ciclo/2010, com suas hipóteses 

de escrita avaliadas em nível silábico com valor sonoro e inicia então o ano de 2011, na 

mesma situação, suas hipóteses de escrita continuaram avaliadas em nível silábico com valor 

sonoro. 

Seguindo a análise percebeu-se que os sujeitos D., I. e L que haviam concluído o ano 

de 2010, segundo o Mapa de Sondagem da Classe,  com hipóteses de escrita em nível silábico 

alfabético, avançaram para o nível alfabético. 

Prosseguindo, verificou-se que o sujeito E.,  que de acordo com o Mapa de 

Sondagem, terminou o ano de 2010, com hipóteses de escrita avaliadas em nível silábico 

alfabético (na realidade este, era o único sujeito que tinha  suas escritas em situação real de 

nível pré silábico naquele momento), no início de 2011, demonstrou ter regredido para nível 

silábico sem valor sonoro.  

Continuando, observou-se que o sujeito N. que, ao final de 2010, conforme o mesmo 

Mapa de Sondagem possuía suas hipóteses de escrita em nível silábico alfabético, também 

demonstrou regressão, pois de acordo com o mesmo documento, suas hipóteses de escrita 

foram avaliadas em nível silábico com valor sonoro. 

Finalizando essa etapa de análise, foi observado que os sujeitos A., F. e M. que 

encerraram o ano de 2010, com hipóteses de escrita em nível alfabético, na avaliação 

inicial/2011, demonstraram que suas hipóteses de escrita, permaneceram no mesmo nível 

alfabético, última etapa dos níveis.. 

Os resultados foram descritos abaixo, na figura 44 conforme esta segunda análise e 

evidenciam uma discrepância entre o diagnóstico inicial descrito no MS da classe e o 

resultado da análise que se fez na pesquisa, das mesmas produções escritas dos sujeitos. 
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Fig. 44: R. Análise M.S. Final/2010 X Início/2011 

 

Fonte: Mapa de Sondagem das Classes/2010 e 2011. 

 

 

Após a comparação dos resultados descritos no MS (Final de 2010/Início/2011), 

percebida a divergência que havia entre eles, recorreu-se aos textos da parlenda “Bom-dia”, 

que os sujeitos haviam escrito em final/2010. 

Analisando esse material, notou-se que o sujeito E. (Fig.12), ao final do ano de 2010, 

ainda não conseguia lidar sozinho com seu repertório linguístico, produzindo sua escrita de 

forma aleatória, desvinculada do texto solicitado, mostrando que suas hipóteses de escrita ao 

final de 2010, ainda estavam em nível pré-silábico e não em nível silábico alfabético, como 

demonstrava o MS. 

Pelas produções escritas da mesma parlenda, que os demais sujeitos realizaram ao 

final do ano de 2010, notou-se que as hipóteses escritas de B. (Fig.10), oscilavam entre 

silábico sem valor sonoro e silábico com valor sonoro; N. tinha suas hipóteses de escrita 

em nível silábico com valor sonoro.  

As hipóteses de escrita dos sujeitos A., D., F., I. e L., transitavam entre o nível 

silábico alfabético e alfabético.  

Somente o sujeito M., possuía suas hipóteses de escrita em nível alfabético. 

As análises das produções escritas da parlenda “Bom-dia”, que os sujeitos 

escreveram ao final de 2010, demonstraram que somente o diagnóstico relativo ao do sujeito 

M., correspondia ao estabelecido no MS, pois as demais produções demonstraram oscilação 

entre uma fase e outra, não correspondendo ao resultado descrito no MS, conforme a figura 

45. 
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Fig. 45: R./Parlenda/Final/2010 

 

Fonte: Produções Escritas da Parlenda “Bom-dia” Final/2010. 

  

 

Ao final do ano de 2011, todos os sujeitos, de acordo com a representação do MS, 

possuíam suas hipóteses de escrita em nível  alfabético.  Após a análise dos textos da 

parlenda “Bom-dia”, produzidas em final de 2011 (encerramento do ciclo de alfabetização) os 

resultados emergentes diferiram do produto final apresentado no MS das classes, como 

demonstramos abaixo, na Figura 46. 

 

 

Fig. 46: MS/ Final/2011 X Parlenda/Final/2011 

 

Fonte: Material produzido pelos Sujeitos em final/2011-Parlenda “Bom-dia”: 

 

 

De acordo com a análise das produções de escrita da parlenda “Bom-dia”, pelos 

sujeitos da pesquisa, ao final do ano de 2011, época do encerramento do ciclo de alfabetização 

no ensino municipal poaense, o resultado obtido divergiu do resultado apresentado no MS da 

classe. 

Segundo o MS das classes, as hipóteses de escrita dos nove sujeitos (100%) ao final 

de 2011, foram consideradas por suas professoras, em nível alfabético. 

Em contrapartida, o resultado da análise das produções dos textos, parlenda “Bom-

dia” e canção “Sinos de Belém”, divergiu do MS das classes, demonstrando que apenas 22% 
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do total de sujeitos da amostra atingiram o nível alfabético; 33,3% atingiram parcialmente 

esse nível e 44,4% não atingiram o nível alfabético, contrariando o resultado oficial, descrito 

no Mapa de Sondagem das Classes. 

A avaliação diagnóstica do MS das classes era realizada individualmente, onde às 

vezes, quando o sujeito apresentava insegurança para escrever, a professora repetia as 

palavras vagarosamente, frisando as sílabas, e até repetia mais vezes uma ou outra sílaba, a 

fim de que o aluno se recordasse das letras que a compunham.  

Essa atitude em avaliação diagnóstica é possível de se realizar, quando se tem o 

objetivo de perceber em qual momento da escrita da palavra o aluno apresenta-se com a 

dificuldade: se é no traçado (percepção visual) ou no som (percepção auditiva), a fim de se 

replanejar o conteúdo desenvolvido, adotando metodologia diferenciada, para sanar tal 

dificuldade. 

Em uma situação de avaliação diagnóstica para saber em que nível de escrita se 

encontra as hipóteses dos alunos, não pode haver indução ou interferência alguma por parte 

do avaliador.  

É preciso deixar a criança à vontade para que tenha confiança em expor seu 

pensamento, pois durante o período de desenvolvimento da alfabetização, o aluno tem 

consciência de que não sabe escrever corretamente e por isso, demora para grafar sua escrita. 

Na verdade, a criança está vivenciando um conflito. Primeiramente a criança pensa 

na ideia, pronuncia essa palavra, ainda que no pensamento, e se representam os fonemas pelas 

letras sequenciais palavra. Só após esse movimento, é que ocorre a expressão escrita.   

É por isso então, que o aluno em determinada situação oscila para escrever, pois está 

vivenciando um processo mental de construção da palavra. Diante do que se observou duirante 

a pesquisa, a professora então, frente à necessidade de cumprir as exigências de obtenção dos 

resultados diagnósticos de todos os alunos para expressá-los no MS, tendo ainda dar 

conta dos conteúdos da apostila, não tem tempo para esperar o desenvolvimento mental do 

aluno e apressa-o. 

Dessa forma, tenta auxiliá-lo, repetindo as palavras frisando as sílabas em que os 

sujeitos demora a grafar sem se dar conta do processo mental que está sendo desenvolvido na 

criança naquele momento, queimando assim, essas etapas do desenvolvimento da 

alfabetização. 

O processo de avaliação que se desenvolveu, em final de 2011, solicitando aos 

sujeitos a escrita da letra da parlenda “Bom-dia”, teve como objetivo, verificar se, ao final do 
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ciclo de alfabetização, os sujeitos apresentavam-se autônomos na produção do texto escrito, 

utilizando os recursos linguísticos trabalhados durante o ciclo.  

Nesse momento, quando os sujeitos precisaram usar os recursos linguísticos 

aprendidos para expressarem sua escrita, observou-se que o resultado dessas produções, não 

condizia com o resultado final do MS, conforme o observado na figura 46.   

Os textos escritos, referente à parlenda, apresentam hipóteses de escrita em nível 

silábico alfabético (quatro sujeitos, 44,4%) e variáveis dentro do nível alfabético (três sujeitos, 

33,3%), sendo que somente dois sujeitos, 22,2%, escreveram efetivamente em nível 

alfabético. 

Dentre as variáveis dos níveis alfabéticos, estão as hipóteses escritas dos sujeitos M. 

e N. (figuras 32 e 34), consideradas alfabéticas por não apresentarem nenhuma incoerência 

(troca ou falta de letras), na composição de suas escritas.   

As hipóteses de escritas dos sujeitos I., F. e L., se apresentam em nível alfabético, 

porém com muitas questões ortográficas, já que as palavras são grafadas com troca e falta de 

letras e em poucos momentos, corretamente. 

Para as hipóteses de escritas consideradas em nível silábico alfabético, sujeitos A, B, 

D e E., 44,4%, foram consideradas a quantidade de palavras escritas incorretamente, que 

excederam às corretas, possibilitando afirmar que suas hipóteses de escritas, se apresentam 

em nível de transição entre um nível e outro não caracterizando o nível alfabético. 

De acordo com as análises do material apresentado, evidenciou-se questões 

equivocadas relativas a avaliação das produções escritas dos sujeitos pelas professoras.  

Assim, sobre a importância da avaliação no processo de ensino e aprendizagem 

Cappelletti (2007) afirma que no desenvolvimento da ação avaliativa, há dois momentos: o 

primeiro que se refere à orientação da resposta e o segundo, à resposta, pois ensinar e verificar 

se os alunos estão aprendendo, faz parte do cotidiano escolar.  

Dessa forma, unindo ensino e avaliação em busca de informações que favoreçam a 

aprendizagem, após a análise das escritas dos alunos, faz-se a devolutiva a eles; coleciona-se 

então este material, a fim de que por meio deles, os discentes reconheçam seus acertos e 

dificuldades, favorecendo então o processo de ensino e aprendizagem, configurando a 

avaliação em processo. 

A avaliação em processo, também configura a avaliação formativa, que de acordo 

com Hadji (2001), favorece o desenvolvimento da aprendizagem dos educandos. 

Se as produções escritas que os educandos realizavam no Caderno Diagnóstico 

fossem utilizadas pelas professoras do ciclo, baseadas no eixo uso-reflexão-uso, como sugere 
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o Parâmetro Curricular Nacional de Língua Portuguesa (1997), aliados aos pressupostos de 

Cappelletti (2007) e Hadji (2001), o resultado da alfabetização dos nossos sujeitos, teria sido 

outro.     

Ao final do ciclo, certamente todos os alunos estariam escrevendo alfabeticamente, 

como os dois sujeitos que demonstraram ter suas hipóteses de escrita, efetivamente neste 

nível.  

 O diagnóstico individual é importante, conforme já foi mencionado durante as 

análises, quando se quer coletar dados específicos acerca do desenvolvimento de 

aprendizagem do sujeito, objetivando o replanejamento das ações pedagógicas, se for 

necessário. 

Ao fazê-lo, é preciso ter objetivos claros em prol do desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos e propor atividades que demonstrem as reais hipóteses acerca da 

escrita que os educandos possuem para posteriormente, em situações coletivas e individuais 

refletir junto com os discentes sobre o que era para ser escrito (texto correto) e o que se 

escreveu (texto incorreto), conforme orienta Silva (2005), é de suma importância, como se é 

observado no exemplo a seguir. 

Expõe-se aqui neste trabalho, um exemplo de atividades de alfabetização com vistas 

ao letramento, realizado a partir de situações lúdicas, desafiadoras, participativas e prazerosas, 

desenvolvidas ao longo da 1ª série e início da 2ª série do Ensino Fundamental (crianças de 7 

anos completos e a completar durante o ano de 2000), que ocorreu durante o desenvolvimento 

de pesquisa sobre aquisição da escrita, realizada por Silva (2002), em sua dissertação de 

mestrado, também demonstrado em Silva (2005), no livro Alfabetização: uma experiência de 

sucesso. 

A pesquisa de Silva (2002) mostra momentos do processo de aquisição da escrita de 

vários sujeitos em diferentes momentos de aprendizagem, foi exposto neste trabalho, apenas 

um exemplo, com a finalidade de fundamentar as análises aqui realizadas. 

Demonstra-se assim que há possibilidade da obtenção de excelentes resultados de 

alfabetização em curto espaço de tempo. Tudo depende do contexto e das condições 

formativas de quem está à frente da condução do processo de alfabetização, como foi 

observado no exemplo, abaixo. 
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Processo de Alfabetização dentro do Eixo “Uso-Reflexão-Uso” 

 

Fig. 47 - Fonte: Dissertação de Mestrado-Silva (2002) 

 

 

Na figura 47, constam produções escritas de Renata 7 anos, realizadas no ano de 

2000, resultado de atividades realizadas de acordo com o eixo contido nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1997), “Uso-Reflexão-Uso”. 

Nesses momentos, os alunos eram desafiados a escrever, com o auxílio do lúdico, 

que os motivavam a prestar atenção, responder às questões e realizar a atividade de escrita. 

Para alcançar tal objetivo, a professora propunha: “Quem de vocês será capaz de escrever 

nomes de brinquedos, alimentos, frutas, etc.?” E continuava, dizendo: Então vamos brincar da 

brincadeira, “O que é, o que é?” 

Diante do desafio, todos se diziam capazes e a regra era, prestar atenção nas 

características dos objetos, frutas, etc. (dependendo da lista de nomes que seria trabalhada), 

que seriam ditos por meio da brincadeira. Então falava-se as características e os alunos 

adivinhavam os nomes dos objetos, frutas, etc. e os escreviam.   

Eram duas motivações, o desafio a escrever e a atenção às características do que ia 

ser dito, situações estas, que aconteciam de forma descontraída, brincando, como a criança 

gosta e surtiam bons resultados na aprendizagem dos educandos. 

O progresso dos alunos era sempre evidente, fato que os motivavam para o 

aprendizado. É o que pode ser observado no texto de Renata (fig. 35), que, vinte dias após a 

primeira avaliação diagnóstica, apresentou um desenvolvimento notável. 

No mês de setembro/2000, conforme a mesma figura, Renata já possuía o domínio da 

letra cursiva, podendo escolher com qual tipo de letra queria escrever e, nesse momento, suas 
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hipóteses de escrita já estavam em nível alfabético, com escrita correta (somente a palavra 

maçã estava escrita errada). 

Nesse mesmo trabalho, as cantigas de roda e parlendas (folclore brasileiro) tinham 

significado forte para os alunos, pois primeiro eles brincavam orientados e juntos com a 

professora, envolvendo tanto os meninos quanto as meninas.  

Após esses momentos de descontração, alegria e prazer vivenciados pelos alunos, no 

pátio ou na quadra esportiva da escola, na sala de aula, os educandos eram instigados a 

recorrerem à memória, com a pergunta da professora: “Quem é capaz de se lembrar da letra 

da cantiga ou parlenda, tal?” Todos se diziam capazes, então a professora pedia-lhes que 

cantassem mais uma vez, ao que eles cantavam alegremente, demonstrando suas capacidades 

de memorização, recordavam o teor do texto para posterior escrita do mesmo. 

Como os alunos estavam atentos, era lançado a eles, outro desafio, pela professora:  

 

“Quem é capaz de pensar na letra da cantiga ou parlenda e tentar escrevê-

la?” Novamente a resposta era animadora, pois todos se mostravam 

interessados em realizar o desafio proposto para demonstrar suas 

capacidades. 

 

Observemos a seguir, na figura 48, as escritas de Renata da parlenda “Um, dois: 

feijão com arroz ”; a primeira datada de 31/05/2000 e a segunda, de 13/06/2000. Em menos 

de quinze dias, a ortografia das palavras já está correta, independentemente de serem palavras 

compostas por sílabas simples ou complexas, mas notemos que há várias palavras com sílabas 

complexas, escritas corretamente em 13/06/2000, demonstrando a rápida aprendizagem da 

aluna (os demais alunos da época, também demonstravam progressos significativos). 

Um detalhe importante a ser observado é que em 31/05/2000, foi a primeira tentativa 

de escrita da parlenda pela Renata, sem que ela tivesse tido contato com o texto escrito em 

nenhum momento, apenas o tinha memorizado durante as brincadeiras que faziam parte das 

atividades cotidianas no decorrer do semestre. 

 

 

 

Fig. 48 – Fonte: Dissertação de Mestrado Silva (2002) 
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Novamente menciono a importância da atividade reflexiva com os alunos e no 

resgate do aluno pensante, pela escola, fundamentada nos dizeres de Cagliari (2009, p.241), 

pois o progresso da aprendizagem dos alunos se torna possível, após o momento do pensar 

sobre o objeto em análise, neste caso, realizando a análise do texto de algum aluno da classe, 

(não necessariamente do próprio aluno), desenvolvendo dessa maneira, o trabalho coletivo em 

sala de aula; oportunizando a todos os discentes a mesma oportunidade de reflexão sobre o 

objeto de aprendizagem. 

O importante é que durante a análise reflexiva, todos os educandos estejam atentos à 

escrita correta do texto, comparando-a ao que havia sido escrito pelo colega (o nome do 

colega não era identificado), percebendo as letras que faltaram ou foram trocadas durante a 

tentativa de escrita. 

Diante da sequência das escritas expostas na figura 48, com datas de 31/5/2000, 

13/6/2000 e 15/6/2000, frente ao curto tempo entre uma produção e outra, o progresso da 

escrita da aluna é evidente. Ela progride na ortografia, na acentuação gráfica das palavras e no 

uso da pontuação, elementos necessários à coesão do texto. 

A seguir, nas figuras 49 e 50, apresenta-se outro momento de evolução no 

desenvolvimento da alfabetização da mesma aluna; agora com o texto narrativo. 

É importante frisar que na 1ª tentativa de escrita da história “A Galinha Ruiva”, a 

aluna ainda não havia tido o contato do texto escrito. Conhecia-o somente auditivamente, 

quando a professora leu a história, em seguida repetiu a leitura, deixando lacunas para os 

alunos completarem oralmente (desenvolvendo a atenção e a oralidade). Em outra aula, a 

professora procurou recuperar a história com os alunos, oralmente por meio de gravuras 

desenhadas e apresentadas à classe. 

Somente após essas etapas é que foi lançado o desafio sobre quem seria capaz de 

lembrar a história “A Galinha Ruiva”, pensar e tentar escrevê-la. A produção escrita da 

Renata que consta na figura 37 foi então, a primeira tentativa em escrever o texto solicitado.  

É possível observar que, por ser a primeira tentativa de escrita do texto narrativo, a 

produção textual da referida aluna, apresenta-se coesa, utilizando alguns sinais de pontuação. 

Em apenas dois parágrafos, ela resumidamente, escreve a história, apresentando poucos erros 

ortográficos, levando-se em consideração o não contado até então, com o texto escrito. 
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Figura 49: Fonte: Dissertação de Mestrado, Silva (2002) 

 

 

Na figura 50, apresenta-se o texto da aluna Renata, quando escreveu a história “A 

Galinha Ruiva”, um mês após sua primeira tentativa de escrita.  

Durante esse período foram realizadas várias aulas de leitura e interpretação do texto 

de maneira diversificada, onde o texto era apresentado em papel craft, exposto na lousa, a fim 

de que todos os alunos o visualizassem. 

A leitura era realizada oral e coletivamente, acompanhada pela professora. Em cada 

aula, era apresentada uma novidade, cujo objetivo era motivar os alunos em relação à 

atividade que estava sendo proposta. 

Assim, em um primeiro momento, todos liam coletivamente, em outro momento, 

cada fileira lia um parágrafo; em outro dia, a leitura era divida por narrador e personagens, 

sempre unindo todos os alunos, mesmo os que ainda não possuíam o domínio da leitura, sem 

expô-los perante os demais, mas motivando a todos. 

Dessa forma o trabalho transcorreu diversificadamente durante o mês e o resultado 

foi excelente, como é possível observar na figura 50, abaixo. 
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Fig. 50: Fonte: Dissertação de Mestrado Silva (2002) 

 

 

Em abril de 2001, a aluna Renata escrevia muito bem, usando os recursos de coesão 

e coerência em seu texto, ou seja, aprendeu efetivamente, apresentando competência em lidar 

com os recursos linguísticos para expressar, no exterior, os conteúdos contidos em seu 

interior, lembrando a teoria da expressão (BAKHTIN, 2010), onde o usuário, ao exteriorizar o 

seu interior, tem que se utilizar de um material exterior que possui suas próprias regras 

gramaticais, no caso, a expressão escrita. 
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5.4  Resultados da análise dos dados 

 

As análises do material de produção escrita dos sujeitos da pesquisa, trouxeram à 

tona alguns pontos importantes sobre o processo de avaliação no ciclo dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental referentes à alfabetização e avaliação diagnóstica. 

A respeito da alfabetização, foi perceptível que o processo se deu de forma vagarosa, 

demonstrando que as atividades diagnósticas foram realizadas com a finalidade primeira de se 

cumprir o preenchimento do Mapa de Sondagem das classes. 

Posteriormente pensou-se no desenvolvimento da alfabetização, pois se observou que 

havia a preocupação por parte das professoras, com os alunos que apresentavam dificuldade 

no acompanhamento das atividades desenvolvidas. 

Confirmando os resultados aqui expostos, volto na avaliação do processo de escrita 

realizada nos diagnósticos do sujeito M. (Fig.11, em 2010), quando ele já apresentava 

hipótese de escrita alfabética e foi descrito no Mapa de Sondagem como possuindo hipótese 

de escrita pré-silábica. 

Os demais sujeitos como já foi descrito, também possuíam hipóteses de escrita um 

ou dois níveis à frente, do que foram expressos no Mapa de Sondagem e foram descritos da 

mesma forma, como possuindo hipóteses de escrita em nível pré-silábico, demonstrando ter 

havido um engano no diagnóstico feito pela professora, ao que configura, a falta de formação 

sobre o assunto. 

Ao final do ciclo de alfabetização, embora as hipóteses de escrita de sete, dos nove 

sujeitos, não tenham conseguido alcançar efetivamente o último nível, que é o Alfabético, 

todos evoluíram, se comparados ao início do ciclo em 2010,  

A respeito dos equívocos observados a respeito da avaliação realizada no Caderno 

Diagnóstico, de acordo com a tabela um (item 4.4), desse trabalho, das cinco professoras que 

atuavam no 1º ano do ciclo, quatro eram novatas na Escola “A” (dentre as quais, três eram 

novas no ensino municipal poaense). Três, possuíam formação em nível do Ensino Médio, o 

Magistério. Tais dados, sem dúvida contribuíram com a lentidão do processo, pois 

demonstram que as orientações realizadas pela SME e pela coordenação pedagógica da 

escola, acerca do processo de alfabetização, acabam não fluindo pela rotatividade do corpo 

docente e pouca formação profissional. 

Essas informações são relevantes porque fortalecem a necessidade de formação a 

respeito do ciclo de aprendizagem, bem como do tema avaliação, além da urgente necessidade 

de se realizar processo seletivo para a contratação de professores titulares dos cargos vagos. 
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O objetivo neste momento, não é criticar o trabalho docente, pois se observou que 

enquanto sujeitos do processo são sempre comandados pelas novas políticas pedagógicas que 

ocorrem frente às mudanças dos governos, que nem sempre são bem implantadas, gerando 

insegurança no desenvolvimento das práticas docentes, refletindo obviamente, nos educandos. 

Mesmo assim, os (as) professores (as) titulares ou não, estão sempre tentando se 

adequar aos novos comandos, até quando são contratadas (os), demonstrando compromisso 

profissional. 

Perante as observações realizadas durante a pesquisa, percebeu-se que os textos 

produzidos pelos sujeitos no Caderno Diagnóstico não eram retomados pelas professoras para 

posterior reflexão sobre o que se havia solicitado para os alunos escreverem e o que eles 

haviam escrito em suas hipóteses. 

Compreende-se então que esses diagnósticos ocorriam apenas para o preenchimento 

do Mapa de Sondagem da Classe, de onde se abstrairiam os dados para serem enviados ao 

departamento pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. 

Diante do fato de que as avaliações diagnósticas eram feitas somente para o 

preenchimento do documento da classe, foi notado que essa ação também não era 

significativa aos educandos. Acredita-se então ser esta, uma das causas da morosidade no 

desenvolvimento da alfabetização dos alunos e a divergência no resultado final.  

O exemplo citado, a respeito do desenvolvimento da aquisição da escrita, 

fundamenta o pensamento de que os resultados do desenvolvimento da alfabetização no ciclo 

dos anos iniciais (1º e 2º anos), no período compreendido entre os anos de 2010 e 2011, 

efetivamente poderiam ter sido melhores, se as atividades do CD fossem significativas aos 

docentes e seus alunos, fazendo parte da avaliação formativa, pois como foi mencionado 

anteriormente, o conhecimento que o docente possui acerca de suas ações pedagógicas, 

refletem nos resultados de seu trabalho.  

Desse modo, a questão da formação docente é de suma importância, como assinalam 

os autores citados neste trabalho, pois comungam entre si a ideia da importância  da 

atualização dos conhecimentos e renovação das práticas pedagógicas. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo que moveu e permeou a trajetória desta pesquisa, foi o de caracterizar o 

percurso da alfabetização no ciclo compreendido entre os dois primeiros anos do Ensino 

Fundamental da Escola “A”, no município de Poá, Zona Leste da Grande São Paulo.   

Quanto ao objetivo desse trabalho, observou-se que não só na Escola “A”, mas na 

rede municipal de Poá, o processo de alfabetização é desenvolvido tendo como material de 

apoio e uso efetivo, material apostilado de empresa de ensino, organizado por bimestre, sendo 

que os conteúdos precisam ser vencidos, com vistas às avaliações externas e internas que 

ocorre nessa e em todas as escolas municipais.  

Para o desempenho relativo aos conteúdos das apostilas, os professores do ciclo, 

recorrem aos pais para auxiliarem nas atividades de casa, pelo motivo de que os alunos nessa 

etapa de ensino, ainda não possuem o domínio da leitura e da compreensão das atividades 

sozinhos. 

Alguns alunos recebem esse auxílio da família outros, porém não possuem tal 

atenção, devido que os pais trabalham fora, ficando a cargo então somente da escola esse 

trabalho, necessitando das aulas de reforço escolar oferecidas nas escolas municipais. 

Aliada a este objetivo, havia a indagação que buscava saber se os dois anos do ciclo 

favoreceria o desenvolvimento da alfabetização dos educandos, de forma que, ao final desse 

período, estes, estivessem escrevendo com autonomia e alfabeticamente. 

Em resposta à indagação inicial, o resultado da pesquisa mostrou que o período é 

insuficiente para que os alunos obtenham autonomia em produzir seus textos alfabeticamente, 

necessitando talvez de mais um ano para que o processo de alfabetização ocorra a contento, a 

menos que se reverta a atual prática pedagógica, por meio das formações profissionais 

elencadas nesse trabalho. 

 À indagação sobre se, a frequência dos alunos com seis anos no primeiro ano do 

ciclo do Ensino Fundamental lhes concederia a oportunidade de aquisição dos pré-requisitos 

necessários ao desenvolvimento da alfabetização, o resultado das análises das produções de 

escritas dos alunos, tanto do Caderno Diagnóstico, quanto do texto referente à parlenda 

“Bom-dia”, revelaram que ao final desse período, esse quesito ainda estava em 

desenvolvimento. 

  Para que ao final do primeiro ano do ciclo inicial dessa etapa de ensino, os 

educandos tivessem adquirido plenamente os pré-requisitos referentes à aquisição da 
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alfabetização seria necessário o investimento maior nas atividades lúdicas como elemento 

auxiliar e motivador à aprendizagem, como por exemplo, a memorização da parlenda, 

conseguida por meio de momento lúdico e prazeroso no início do período escolar. 

. A ansiedade dos docentes frente aos conteúdos a serem desenvolvidos durante o 

ano como foi observado durante o percurso da pesquisa, os fazem, sem perceber, pularem 

fases do desenvolvimento infantil, importantes para a alfabetização. 

A preocupação por parte do governo federal, para esta questão, se fez presente em 

documento oficial, citado ao longo desse trabalho, onde há explicações sobre a necessidade do 

ensino por meio da ludicidade, nesta faixa etária. 

Como foi descrito no momento das análises, o objetivo deste trabalho, não é culpar 

os docentes, mas chamar a atenção dos responsáveis pela gestão pedagógica a nível 

municipal, da necessidade que há em ampliar-se a quantidade das horas de trabalho coletivo 

pedagógico, em favor da formação em serviço dos docentes, pois cinco horas, uma vez por 

mês, é insuficiente, uma vez que os assuntos pedagógicos se avolumam, não sendo tratados a 

contento. 

O material analisado que demonstrou a capacidade de autonomia na produção escrita 

dos sujeitos, ao precisar fazer uso dos recursos linguísticos adquiridos durante o processo, 

sozinhos, sem o auxílio das professoras, foi o texto da parlenda “Bom-dia”. Por esse texto não 

ter sido trabalhado em classe, os discentes não o haviam visualizado por escrito, 

possibilitando então conhecer suas reais hipóteses de escrita.  

Quanto ao texto “Sino de Belém”, cedido pelas professoras para análise da escrita de 

dois sujeitos, foi importante porque mesmo o texto tendo sido trabalhado em classe, um 

sujeito, ainda demonstrou dificuldade ao escrevê-lo sozinho. O outro que o fez corretamente, 

era o mesmo que na fase inicial, já escrevia alfabeticamente, embora tivesse sido classificado 

naquele momento, como pré-silábico. 

Os resultados das análises a partir dessa investigação revelaram diversidade dos 

níveis alfabéticos, sendo duas produções avaliadas em nível alfabético real, 22,2%; três 

produções escritas avaliadas em nível alfabético, mas apresentando questões ortográficas, 

33,3% e quatro produções escritas em nível silábico alfabético, 44,4%.  

Vários fatores ficaram evidentes ao final da pesquisa, que certamente contribuíram 

para os resultados apresentados. Pode-se citar:  

 

 Não houve na Rede Municipal de Ensino cursos de aperfeiçoamento 

para que os professores trabalhassem com o ensino por meio de ciclos de 
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aprendizagem ou formação e pudessem compreender a dinâmica dos 

mesmos. 

   A instituição do ciclo, na rede municipal de ensino desse município, 

deu-se objetivando a não reprovação do 1º para o 2º ano, tendo em vista a 

idade da matrícula das crianças de seis anos no Ensino Fundamental. 

 Falta de formação dos professores específica sobre Avaliação. A 

formação que houve no ensino municipal, aos (as) professores (as), ocorreu 

por meio de palestras sobre motivação e renovação da prática pedagógica, 

uma vez ao ano, por ocasião do Fórum da Educação, no início de cada ano 

escolar e oficinas voltadas aos componentes curriculares, no início do 

segundo semestre de cada ano, de acordo com o material apostilado 

utilizado. 

 A rotatividade de professores que ocorre anualmente. Desde 2006, não 

há prova de processo seletivo para contratação de professores. A gestão 

municipal atual assumiu em 2009, chamando os professores já classificados 

no processo seletivo realizado em 2006, conforme a necessidade, porém esta 

lista se esgotou, optando-se pela contratação emergencial de professores, que 

também já está vencendo. 

  As formações realizadas durante o ano, mesmo em nível de unidade 

escolar com os coordenadores pedagógicos, precisam ser repetidas, uma vez 

que sempre há professores novos na Rede de Ensino. Isto acaba 

desmotivando os professores mais antigos. 

 Justamente nestes dois anos em que se desenvolveu a pesquisa, como 

já foi mencionado na caracterização da Escola “A”, esta unidade escolar teve 

a carga horária diminuída de 1000 para 800 horas anuais, em virtude de estar 

organizada em três turnos, dificultando o trabalho pedagógico não só dos 

professores, mas também da equipe gestora da unidade escolar.  

 Com a organização da escola em três turnos, também aumentou o 

número de salas de aula; de 10 para 18 salas, ampliando o trabalho do 

coordenador pedagógico, que não pode intensificar maior atenção às 

professoras do ciclo de alfabetização.  

 

A contratação efetiva de professores titulares por meio de concurso público (há um 

Plano de Carreira tramitando na Câmara Municipal), seria um fator positivo porque diminuiria 

a rotatividade de docentes, favorecendo o trabalho pedagógico. Com um grupo de professores 

estável na escola, a formação dos docentes em serviço, certamente traria efeitos benéficos nos 

resultados do rendimento escolar dos alunos. 

Quanto à formação dos (as) professores (as), todos os autores citados comungam a 

ideia da importância da atualização dos conhecimentos, bem como a renovação das práticas 

pedagógicas, a partir das reflexões acerca dos problemas educacionais cotidianos. 

Durante o ano letivo, os professores (as) demonstram ansiedade, frente à 

alfabetização dos seus alunos, preocupados não só em terminar os conteúdos das apostilas, 

mas também com os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem e com os 

resultados das avaliações interna e externas.  
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Nesta dinâmica, se conclui que, mais do que mediadores do processo de 

alfabetização de seus alunos, os docentes acabam se tornando treinadores de tipos de 

atividades que corroborem com as provas das avaliações externas, a fim de que os resultados 

sejam satisfatórios às escolas e ao município. 

A respeito do desenvolvimento da alfabetização, o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), emitiu, portarias que regulamentam as ações que serão desenvolvidas, por ocasião do 

desenvolvimento do Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa, que versam sobre a 

sua instituição; a definição de parâmetros para a concessão das bolsas de estudo e pesquisa, 

bem como dos valores que serão destinados à essas ao custeio desses empreendimentos. 

O documento referente ao Pacto de alfabetização na Idade Certa, prevê período de 

três anos (1º, 2º e 3º anos) para o ciclo do desenvolvimento da alfabetização, de forma que aos 

oito anos de idade, todas as crianças tenham desenvolvido as competências necessárias a ler, 

escrever, interpretar, desenvolvendo também o raciocínio lógico em matemática. 

Ao final do 3º ano desse ciclo, os alunos serão submetidos a uma avaliação nacional, 

que diagnosticará o aprendizado no ciclo. Dessa forma, a aprendizagem efetiva dos conteúdos 

escolares elementares, estará se tornando um direito da criança, direcionando as ações 

docentes, a esse intento. 

Assim, é preciso envolver todos os responsáveis dos diferenciados meios de gestão, 

nesse mesmo objetivo, não só no uso da linguagem que procede do Pacto da Alfabetização na 

Idade Certa, mas nas efetivas ações necessárias ao seu desenvolvimento. 

 Finalizando este trabalho de pesquisa, que objetivou conhecer o processo de 

alfabetização que ocorreu no ciclo dos anos iniciais (2010/2011), do Ensino Fundamental, da 

Escola ”A” no município de Poá, que ao longo do seu percurso, lidou com uma população 

pequena de sujeitos e retratou uma amostra desse processo, levantou-se a questão: 

Se essa pequena amostra, evidenciou equívocos no processo de avaliação, será que 

os resultados das demais avaliações diagnósticas desta e das demais escolas da rede de ensino 

municipal, estão a contento ou também apresentam equívocos em seu percurso? 

Tal amostra está sendo material de reflexão para a Escola “A”, com a finalidade de 

se ter um olhar cuidadoso para a avaliação diagnóstica realizada nos CDs, a fim de que ela 

seja significativa aos docentes e aos seus educandos, no sentido de favorecer o processo de 

alfabetização que ocorre no ciclo dos anos iniciais. 

A partir desses resultados, se fará à Secretaria Municipal de Educação, a sugestão da 

inclusão do terceiro ano no ciclo de alfabetização, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

não só para cumprir o Pacto Nacional de Alfabetização organizado pelo Ministério da 
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Educação, mas objetivando maior flexibilidade aos professores para desenvolverem os 

conteúdos relativos à alfabetização e proposta de formação aos docentes, priorizando os 

temas: ciclos de aprendizagem e avaliação diagnóstica.  

Em todo trabalho docente desenvolvido, há que se levar em conta o processo de 

avaliação, a fim de que ele promova a aprendizagem. Para promover aprendizagem, a ação 

avaliativa, como foi exposto durante a exposição deste, precisa ser significativa aos atores do 

processo: educador/educando, a fim de se que cumpra sua função formativa.. 

O trabalho proposto para essa investigação foi realizado, porém não se encerra  

Abre-se aqui, uma possibilidade de se continuar pesquisando sobre a alfabetização no 

percurso que engloba o ciclo inicial, em nível municipal. 
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