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RESUMO 

 
 

A presente pesquisa teve, como tema, a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) 

no ciclo de alfabetização e as implicações inerentes a esse processo. Essa temática é oriunda 

da condição de fracasso escolar em que se encontram os alunos que estão finalizando o 

terceiro ano do Ensino Fundamental e ainda não fazem uso da escrita com autonomia. Para 

tanto, tem, como principal objetivo, compreender e analisar os fatores que interferem no 

processo de alfabetização de alunos que chegam ao final do ciclo e não estão alfabetizados. 

O estudo desenvolvido está fundamentado nas discussões relacionadas à implantação da 

organização escolar em ciclos, desenvolvidas por Bernstein (1996), Arroyo (1999), 

Perrenoud (2004) e Mainardes (2007), entre outros, bem como os aspectos que se referem à 

apropriação e consolidação do SEA, a partir das contribuições de Ferreiro e Teberosky 

(1999), Cagliari (2004), Morais (2012a; 2012b) e Soares (2016). A pesquisa foi de 

abordagem qualitativa, do tipo interventiva e utilizou os seguintes instrumentos e 

procedimentos para a produção dos dados: análise documental, encontros de intervenção 

pedagógica e entrevista semiestruturada com três professores e a coordenadora pedagógica 

da escola objeto de estudo. A observação e o registro no diário de campo permearam todas 

as fases da pesquisa. Foram desenvolvidos dez encontros de intervenção com 18 alunos de 

três turmas do 3º ano do ciclo de alfabetização, selecionados a partir da análise documental. 

O planejamento da intervenção teve, como base, as habilidades da consciência fonológica 

necessárias para a garantia dos direitos de aprendizagem contemplados no eixo de 

Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). Foram identificadas sete habilidades 

da consciência fonológica utilizadas como categorias de análise para interpretação dos 

dados. Com o material produzido, produto de intervenção oriundo desta pesquisa, foram 

notados avanços na aprendizagem dos alunos em relação ao SEA, indicando a necessidade 

de um investimento maior na superação da dicotomia alfabético-alfabetizado. No 

movimento da pesquisa, foram verificados alguns fatores que parecem interferir na não 

aprendizagem dos alunos que são de natureza pedagógica, administrativa, política e familiar. 

 

Palavras-chave: Ciclo de alfabetização. Sistema de Escrita Alfabética. Intervenção. NALFA. 



 

THE ACQUISITION OF THE ALPHABETICAL WRITING SYSTEM IN THE 

LITERACY CYCLE: the situation of students in the 3rd grade in Teixeira de Freitas - BA 

 

 

ABSTRACT 
 

The present study had as its theme the appropriation of the Alphabetical Writing System 

(AWS) in the literacy cycle and the implications inherent to this process. This issue originated 

from the condition of school failure in which are the students who are concluding third grade 

of elementary school and still do not use writing with autonomy. To that end, it was elected as 

the objective to understand and analyze the factors that interfere in the literacy process of 

students who reach the end of the cycle and are not literate. The developed study is based on 

the discussions related to the implantation of the cycle-based school organization, developed 

by Bernstein (1996), Arroyo (1999), Perrenoud (2004) and Mainardes (2007), as well as the 

aspects that refer to the appropriation and consolidation of the AWS, based on the 

contributions of Ferreiro and Teberosky (1999), Cagliari (2004), Morais (2012) and Soares 

(2016). The research had a qualitative approach, of the intervention type and used the 

following instruments and procedures for the production of the data: documentary analysis, 

pedagogical intervention meetings, and semi-structured interview with three teachers and the 

guidance counselor. Observation and recording in the field journal permeated all phases of the 

research. Ten intervention meetings were developed with 18 students from three classes of the 

3rd year of the literacy cycle, selected from the documentary analysis. The planning of the 

intervention was based on the phonological awareness skills required to guarantee the  

learning rights contemplated in the Alphabetic Writing System (AWS). Seven phonological 

awareness skills were identified as analyses categories for the data interpretation. With the 

material produced, intervention product from this research, there were advances in students' 

learning in relation to the AWS, indicating the need for a greater investment in overcoming 

the alphabetic-literate dichotomy. In the research movement, we verified some factors that 

seem to interfere in the students' non- learning that are educational, administrative, political 

and family centered. 

Keywords: Literacy cycle. Alphabetical Writing System. Intervention. NALFA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Desde o ano de 2014, a rede municipal de ensino da cidade de Teixeira de Freitas, 

Bahia, organiza a rede de ensino em ciclo de alfabetização para o funcionamento das turmas 

de 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, conforme prevê a Resolução nº 001, de 29 de julho  

de 2014 (TEIXEIRA DE FREITAS, 2014)1. A opção por esse formato de  trabalho 

pedagógico se deu quatro anos após o cumprimento do prazo estipulado pela Lei nº 11.274/06 

(BRASIL, 2006)2, que estabelece o Ensino Fundamental de nove anos e a matrícula 

obrigatória de crianças a partir dos seis anos de idade. Segundo essa Lei, os municípios teriam 

até o ano de 2010 para se adequarem à organização dos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental. Para tanto, foram consideradas as diretrizes curriculares estabelecidas no 

Parecer nº 11 (BRASIL, 2010a)3 e na Resolução nº 7 (BRASIL, 2010b)4, ambos de 2010, 

emitidos pelo Conselho Nacional de Educação e pela Câmara de Educação Básica, que, entre 

outras providências, institui os três primeiros anos do Ensino Fundamental como bloco 

pedagógico ou ciclo sequencial. De maneira geral, essa forma de organização prevê a 

progressão continuada5 dos estudantes dentro do ciclo e tem, como objetivos principais, 

 

 
 

1 Resolução nº 001 de 29 de julho de 2014, que dispõe sobre a regulamentação do Ciclo Básico de Alfabetização 

no Ensino Fundamental Anos Iniciais e dá outras providências (Teixeira de Freitas – Bahia) 
2 Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece 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. Publicado 

no Diário Oficial da União - Seção 1 - 7/2/2006. 
3 Parecer nº 11, de 7 de julho de 2010, que apresenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental. 
4 Resolução 7, de 14 de dezembro de 2010, que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de nove anos. 
5 O conceito de progressão continuada será melhor desenvolvido no capítulo 1 desta dissertação. 
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garantir o processo de alfabetização e letramento, bem como o desenvolvimento dos alunos 

nas diferentes áreas do conhecimento. 

Na condição de pedagoga e professora alfabetizadora que já participou de cursos de 

formação continuada nessa área (Pró-Letramento e PACTO BAHIA/PNAIC), ainda me sinto 

desafiada a desenvolver ações no campo do escrever, ler, compreender etc. Esse desafio se 

intensifica quando considero os referenciais teóricos e metodológicos das diversas áreas que 

envolvem o processo de alfabetização (Pedagogia, Psicologia, Linguagem, entre outras) 

durante a ação pedagógica na sala de aula com os alunos. 

Atuando na função de coordenadora pedagógica, há cinco anos, na rede municipal de 

ensino de Teixeira de Freitas, Bahia e, também, como professora dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental da mesma rede, desde 2009, tenho percebido que poucas mudanças aconteceram 

com a alteração do regime seriado para o regime de ciclos, sendo possível perceber que a 

maior parte delas está relacionada a fatores administrativos. Entre eles, pode-se citar a 

alteração na quantidade de alunos por sala nas turmas de 3º ano (de 30 para 25 alunos a partir 

de 2016) e, ainda, a continuidade da progressão continuada, que prevê a não reprovação das 

crianças durante o ciclo de alfabetização. Esta visa a garantia da continuidade da 

aprendizagem, uma vez que proíbe a reprovação por desempenho entre as turmas acima 

mencionadas. O único motivo que acarreta a não aprovação dos alunos pertencentes a esse 

ciclo é o não cumprimento de, no mínimo, 75% de frequência. Na prática, caso a criança 

apresente uma quantidade de faltas equivalente a cinquenta e um dias letivos ou mais, será, 

automaticamente, conservada no mesmo ano do ciclo em que se encontra. 

No caso do município de Teixeira de Freitas – BA, a reprovação por desempenho 

(notas) só é permitida ao final do ciclo, ou seja, no 3º ano do Ensino Fundamental. E, é 

exatamente esse o fator que chama a atenção: o alto índice de crianças que são retidas no final 

do 3º ano por não apresentarem o domínio efetivo das habilidades6 propostas e previstas para 

o ciclo de alfabetização. Em 2013, dos 2.443 alunos matriculados no 3º ano, 15.4% foram 

reprovados e esse índice foi de 16.5% em 2014 (INEP, 2014)7. Esses números podem indicar 

alguns aspectos do trabalho desenvolvido nas escolas e permitem pensar, sobre a prática 

pedagógica que vem sendo desenvolvida nessas instituições. A mudança do regime seriado 

 

6 Adotarei a definição de habilidade, referindo-me ao que Perrenoud (2000) considera como competência. 

Segundo o autor, podemos designá-la como “uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para 

enfrentar um tipo de situação” (PERRENOUD, 2000, p. 15). Tal conceito refere-se às habilidades que os alunos 

precisam desenvolver no processo de construção do conhecimento nos primeiros anos da escolarização – o ciclo 

de alfabetização. 
7 Dados informados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com 

base nas informações do Censo Escolar. 
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para o trabalho em forma de ciclos e as diferentes habilidades envolvidas no processo de 

aquisição do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) são aspectos importantes do funcionamento 

escolar que merecem a atenção e estudo. 

O motivo para a conservação dessas crianças no 3º ano, comumente está relacionado à 

falta de domínio das habilidades de leitura e escrita, ou seja, são consideradas não 

alfabetizadas. Isso tem gerado um número crescente de salas de aula de 3º ano na rede 

municipal, alunos com distorção idade-ano, além de dificuldades pedagógicas no atendimento 

às turmas que costumam ter índices paralelos de crianças alfabéticas e não alfabéticas, mesmo 

no final do ciclo. 

A partir desse contexto, inquieta a seguinte questão: Quais fatores interferem na 

consolidação da alfabetização de crianças que chegam ao final do ciclo e não estão 

alfabetizadas? Diante dessa problemática, os fatores que interferem no processo de 

alfabetização, no contexto da escola escolhida para realização da pesquisa, constituem-se no 

objeto do estudo: “A aquisição do sistema de escrita alfabética no ciclo de alfabetização: a 

situação de crianças no 3º ano em Teixeira de Freitas – BA”8, e pretende esclarecer a pergunta 

acima, além de propor alternativas e possibilidades de intervenção no sentido de, não apenas 

buscar melhorar os índices de aprovação na rede municipal, mas, principalmente, viabilizar 

uma melhor qualidade do ensino, da aprendizagem e de vida para as crianças no ciclo de 

alfabetização. 

Para tanto, a pesquisa foi norteada pelo seguinte objetivo geral: compreender e  

analisar os fatores que interferem no processo de alfabetização de alunos que chegam ao final 

do ciclo e não estão alfabetizadas. E os objetivos específicos são: identificar nos eixos do 

componente de Língua Portuguesa os conteúdos que precisam ser aprofundados para a 

consolidação do processo de alfabetização; identificar os conhecimentos dos alunos sobre o 

Sistema de Escrita Alfabética e desenvolver propostas de intervenção a fim de que avancem 

no processo de alfabetização; e contribuir com a implantação de ações relacionadas à garantia 

da aprendizagem no ciclo de alfabetização no município de Teixeira de Freitas – BA. 

É evidente que as pesquisas relacionadas ao processo de alfabetização têm ganhado 

espaço no contexto acadêmico brasileiro, e a fim de identificar o conhecimento produzido 

 

 

 

 

 
 

8 A pesquisa é oriunda do projeto intitulado “Cheguei ao 3º ano e não sei ler, nem escrever! E agora?”, aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa – UESC em agosto de 2016, conforme o parecer nº 1. 690.124. 
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acerca da apropriação do Sistema de Escrita Alfabética no ciclo de alfabetização, apresentam- 

se, a seguir, alguns estudos sobre o tema, publicados em congressos da área de educação9. 

Silva e Silva10 (2014) investigaram como as professoras concebem e praticam o ensino 

de alfabetização a partir da heterogeneidade presente nas turmas de 1º ano do Ensino 

Fundamental. Essa heterogeneidade está relacionada aos diferentes estágios de leitura  e 

escrita que esses alunos apresentam em sala de aula. Para isso, os autores observaram dez 

aulas de duas professoras, consideradas no seu contexto escolar como boas alfabetizadoras e 

perceberam que as diferenças no processo de aprendizagem eram consideradas pelas 

professoras durante o seu fazer pedagógico com os alunos. Os autores ainda salientaram que 

apesar de indícios da prática alfabetizadora atrelada a antigos métodos de alfabetização que, 

entre outros aspectos, partiam do pressuposto que todos aprendiam da mesma forma e no 

mesmo tempo, as professoras demonstraram um esforço a se adaptarem à heterogeneidade 

ligada à concepção teórica defendida a partir dos estudos de Ferreiro e Teberosky (1999). 

Cruz e Albuquerque11 (2014) apresentaram, em seu trabalho, uma análise das práticas 

de alfabetização de professoras que atuam no 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental em uma 

escola que funciona no regime seriado e outra no regime de ciclos e, também, exibem 

informações acerca da aprendizagem dessas crianças sobre o sistema de escrita alfabética. 

Após o desenvolvimento de atividades diagnósticas, análise das propostas curriculares de  

cada município, entrevistas com as professoras e observação de uma quantidade significativa 

de suas aulas, as autoras consideraram que, na prática, havia poucas diferenças entre a ação 

das professoras e os resultados apresentados pelas crianças, tanto na escola organizada no 

regime seriado quanto na escola em ciclos. Portanto, a forma de organização escolar não 

demonstrou influência direta nos índices comparativos das duas escolas pesquisadas. A 

habilidade de atender didática e pedagogicamente as crianças quanto à apropriação do sistema 

de escrita alfabética está mais relacionada ao perfil do professor alfabetizador que essas 

professoras constituíram ao longo dos anos em sala de aula do que à proposta de ensino 

prevista no regime seriado ou ciclado. 

Silva12 (2014) acompanhou por cinco meses as aulas de uma professora do 1º ano do 

ciclo de alfabetização, na tentativa de identificar sua concepção sobre o ensino da leitura e da 

escrita, caracterizando sua prática e identificando mudanças em sala de aula, a partir do 

 

9 Esse levantamento foi realizado nos anais do XXII Encontro de Pesquisa em Educação do Norte e Nordeste 

(EPENN, 2014) e no II Congresso Brasileiro de Alfabetização (II CONBALF, 2015). 
10 Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Centro Acadêmico do Agreste (CAA) 
11 Pesquisadoras da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
12 Pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
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conhecimento de opções metodológicas para o trabalho com a consciência fonológica. 

Inicialmente, a autora percebeu que a prática da docente observada era centrada nas atividades 

do livro didático que, por sua vez, baseavam-se em métodos tradicionais de alfabetização. 

Entretanto, a partir da introdução das atividades propostas pela pesquisadora por meio das 

sequências didáticas produzidas por ela, foi possível perceber mudanças significativas na 

prática da professora observada. Essas mudanças estão ligadas, principalmente, aos benefícios 

que o uso intencional dos jogos e das atividades lúdicas podem proporcionar às crianças no 

processo de apropriação do sistema de escrita alfabética. 

Louguercio, Nogueira e Zasso13 (2015) desenvolveram uma pesquisa com a 

participação de seis professoras com a finalidade de identificar a concepção das mesmas em 

relação à avaliação, em especial à progressão continuada. As professoras demonstraram 

compreender que a avaliação é o momento de identificar o conhecimento que o aluno já 

alcançou/aprendeu, entretanto, a sistematização desse processo ainda gera dúvidas na prática 

docente. Na fala das professoras, é evidenciada a interferência das avaliações externas, seja 

quando serve para reorganizar o trabalho pedagógico visando a aprendizagem, seja com a 

finalidade de preparar para a avaliação externa. Os dados indicaram que ainda não há uma 

compreensão de que os direitos de aprendizagem precisam ser garantidos a cada ano do ciclo 

de alfabetização para que a progressão continuada seja um processo coerente. Para tanto, faz- 

se necessário que a escola adote estratégias para monitorar a evolução dos alunos e auxiliar 

seu desenvolvimento diante das dificuldades observadas. Perante a disparidade entre o que 

está proposto nos documentos oficiais e a compreensão revelada das professoras sobre a 

progressão continuada, as autoras sugerem a continuação de formação continuada com essa 

temática, na tentativa de minimizar essas diferenças. 

Mello14 (2015) traz, em sua pesquisa, uma discussão sobre a implantação do Ciclo 

Básico de Alfabetização, em 1983, no estado de São Paulo (SP). Nesse período, a implantação 

do ciclo esteve aliada a uma proposta teórica chamada de “construtivismo de  Emília 

Ferreiro”. Apesar das turbulências do momento inicial, aos poucos, a base teórica proposta foi 

se consolidando na prática dos professores e ganhou amplitude, sendo referência na 

organização de documentos oficiais como os PCN, segundo a autora. Nessa mesma época, 

anos 80, a proposta de Emília Ferreiro também ganhou espaço em outras redes de ensino com 

a implantação de CBA em estados como Minas Gerais, Paraná e Recife, além da repercussão 

dos estudos do GEEMPA (Grupo de Estudos sobre Educação e Metodologias da Pesquisa e 

 

13 Pesquisadoras da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
14 Pesquisadora da Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
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Ação), sob a orientação de Ester Pillar Grossi. Por fim, o legado desse movimento 

educacional foi a superação da visão mecanicista de alfabetização, passando esse processo a 

ser considerado do ponto de vista da criança que se apropria da língua escrita a partir de 

diferentes níveis de relação entre o falado e o escrito. 

Rodrigues15 (2015) apresentou uma pesquisa que aconteceu em duas escolas da rede 

municipal de Porto Alegre que não tiveram nenhuma retenção de criança nos dois primeiros 

anos do ciclo. De uma forma geral, a pesquisadora concluiu que a escola precisa apresentar 

maior nível de comprometimento com a continuidade da alfabetização para com os alunos que 

chegam ao 3º ano sem as habilidades esperadas, bem como ampliar o contato com atividades 

significativas de leitura e escrita. Rodrigues finalizou estabelecendo as características dos 

ciclos de formação e, como aspecto fundamental, ressaltou a falta de clareza e visualização do 

trabalho do ciclo como um todo. Ou seja, a fragmentação ano a ano muito se aproxima da 

organização do regime seriado e não favorece a compreensão do processo de aprendizagem. 

Sendo assim, o tempo de aprendizagem não é ampliado, ao contrário, só recebe uma nova 

nomenclatura e protela a exclusão no espaço escolar. Quanto à percepção das crianças em 

relação à sua aprendizagem, todas acreditam que o não progresso deve-se à sua incapacidade 

de aprender a ler e escrever, sendo esse fator condicionante direto da sua aprovação ou 

reprovação. 

Álvares, Pessoa e Barbosa16 (2015) apresentaram as transformações sofridas pelo 

processo de alfabetização na escola. A pesquisa teve, como participante, uma professora da 

rede básica que atuava no 3º ano do ciclo de alfabetização. Foi realizada uma entrevista com a 

professora antes do início das observações em sala, a fim de esclarecer como a docente tratava 

a heterogeneidade no processo de ensino-aprendizagem e, após a observação de cada aula 

(nove, ao todo), foram realizadas outras entrevistas com o propósito de esclarecer e melhor 

analisar as estratégias e metodologias utilizadas pela professora para lidar com os diferentes 

níveis de aprendizagem. A partir das observações e das entrevistas, as pesquisadoras 

perceberam que a professora se preocupava em atender as crianças com os diferentes níveis  

de escrita que apresentavam em sala e, apesar de não seguir a organização e divisão de grupos 

a partir das hipóteses de escrita, desenvolvia outras estratégias para atender à heterogeneidade 

da turma. As pesquisadoras ainda reiteram que tal ação (atendimento a partir das diferenças) 

só é possível porque a professora revelava uma prática sistemática de diagnóstico e 

conhecimento do nível de aprendizagem de cada um dos seus alunos. 

 

15  Pesquisadora da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) 
16  Pesquisadoras da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
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Dourado17 (2015) discorreu sobre a prática de professores alfabetizadores no 

atendimento à heterogeneidade em sala de aula. O trabalho apresenta o estudo de caso de uma 

professora que atuava no 2º ano em uma escola da rede municipal de Recife. Considerando 

que é meta da rede que os alunos finalizem o primeiro ano no nível de escrita alfabético, essa 

turma trouxe preocupação à professora, pois, no início do ano, menos da metade da turma 

encontrava-se nessa hipótese. Entretanto, a partir da prática docente diversificada, 

organizando o planejamento com diferentes atividades para atender aos diferentes níveis de 

escrita foi possível perceber a evolução dos alunos não só em relação à mudança da hipótese 

de escrita como em diversos aspectos relacionados à apropriação do SEA. A pesquisadora 

avaliou a turma quanto à leitura de palavras, leitura e compreensão de texto e desempenho na 

produção textual. Por fim, a pesquisa considera que, apesar do sistema em ciclos não garantir, 

de forma específica, o atendimento à heterogeneidade, a prática de professores experientes, 

como a que serviu de base para esse estudo, consegue garantir que a aprendizagem de cada 

aluno seja ampliada a partir das diversidades. 

Diante dos trabalhos apresentados, esta pesquisa ganha relevância no cenário 

educacional e se apresenta como um estudo que visa contribuir para a ampliação do 

conhecimento acerca da aprendizagem do SEA no ciclo de alfabetização, mais 

especificamente no que diz respeito à identificação dos fatores que impedem a não 

consolidação da aprendizagem por parte dos alunos que estão cursando o 3º ano e ainda não 

se encontram alfabéticos. Esta é a contribuição para a área, considerando que, entre os 

trabalhos encontrados, nenhum tratava deste objeto de estudo. É importante esclarecer que a 

abordagem teórica pela qual se optou nessa pesquisa, relaciona-se com o campo da  

Pedagogia, por ser esta a área de formação da pesquisadora. 

O trabalho está organizado em quatro capítulos, além deste primeiro, introdutório: 

O segundo capítulo apresenta o regime de ciclos como forma de organização escolar, 

contemplando os aspectos históricos, legais, conceituais e políticos que o envolvem. Nele, é 

discorrido sobre as bases que fundamentaram a criação dos ciclos no contexto da educação 

mundial até sua implantação no Brasil. Para isso, é colocada em evidência a legislação que 

legitima o funcionamento do ciclo no país, em especial as leis relacionadas ao ciclo de 

alfabetização. Também são abordadas as características que qualificam os diferentes tipos de 

ciclo em vigência nacional e a relação dessa organização com as implicações de ordem 

política e social. 

 
 

17 Pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
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No terceiro, são tratados os conceitos relacionados à apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética no ciclo de alfabetização. Para isso, inicialmente, é apresentado um breve histórico 

do caminho que a escrita percorreu ao longo dos anos até chegar ao formato de sistema, como 

se conhece hoje. Depois, são abordados os aspectos relacionados à apropriação do Sistema de 

Escrita Alfabética e as habilidades da consciência fonológica no processo de sua aquisição. O 

capítulo é finalizado, mostrando os direitos de aprendizagem relacionados a esse eixo da 

Língua Portuguesa. 

O quarto capítulo é dedicado ao caminho percorrido durante a pesquisa e a 

metodologia desenvolvida para a realização do estudo. Para isso, opta-se por uma abordagem 

qualitativa, tendo, como método, a pesquisa-intervenção (GABRE, 2012; DAMIANI et al, 

2012), por reconhecer que essa técnica se ajusta ao perfil das pesquisas desenvolvidas no 

mestrado profissional. Neste capítulo é apresentada, ainda, a caracterização da escola e o 

perfil do grupo participante da pesquisa (professores, coordenadora pedagógica e alunos do 3º 

ano). Em seguida, é explicado o desenvolvimento da pesquisa de campo, que acontece em três 

etapas: análise documental, encontros de intervenção pedagógica com os alunos e entrevista 

semiestruturada com professores e coordenadora. A última seção do capítulo apresenta as 

categorias de análise eleitas para a interpretação dos dados oriundos do campo. 

O quinto capítulo, traz o material produzido a partir dos instrumentos de pesquisa 

utilizados. O ponto de partida é análise dos dados advindos dos documentos observados 

durante a primeira fase da pesquisa. Depois, mostra-se o conhecimento que as crianças 

apresentavam acerca do SEA, fruto do diagnóstico inicial. Esse diagnóstico serviu para 

planejamento dos encontros de intervenção e definição das habilidades da consciência 

fonológica como categorias de análise. As atividades e produções desenvolvidas pelos 

participantes encontram-se também, neste capítulo, bem como a interpretação do diagnóstico 

de escrita final realizado com as crianças. Por último, identificam-se os fatores que se julga 

interferir no processo de aprendizagem e consolidação do SEA. 

Ao final do trabalho, apresentam-se as considerações, na tentativa de responder à 

pergunta inicial que suscitou essa pesquisa. Almeja-se que esse trabalho contribua para a 

ampliação do conhecimento sobre o tema abordado não só na escola e na rede de ensino 

municipal ao qual ele se refere, como, também, no cenário educacional brasileiro. 
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2 A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLO: do surgimento ao contexto atual 

 
 

Este capítulo tem, como objetivo, apresentar o contexto histórico da organização 

escolar em ciclos, contemplando o seu surgimento no cenário internacional e apresentando, 

com maior profundidade, as bases para sua implantação nas escolas brasileiras. Para tanto, 

está organizado em cinco seções: a primeira, dedicada à apresentação dos aspectos históricos 

relacionados à escolaridade em ciclo; a segunda trata dos aspectos legais que fundamentam a 

sua implantação no Brasil; a terceira traz os aspectos conceituais acerca dos diferentes tipos 

de ciclo, a quarta seção apresenta os aspectos políticos que estão envolvidos em tal tipo de 

organização escolar e a última seção traz informações referentes à implantação do ciclo de 

alfabetização no município de Teixeira de Freitas – Bahia. 

 
 Aspectos históricos 

 
 

Desde o início do período republicano no Brasil, por volta de 1890, o sistema escolar 

começa a ser sistematizado e o modelo seriado predomina como forma convencional de 

organização das escolas. De um modo geral, a criança chegava à escola aos sete anos de 

idade, em média, era matriculada na 1ª série, cursava todo o ano letivo cumprindo com as 

atividades e estudos propostos pelo professor e estava apta a passar para a série seguinte, 

desde que tivesse adquirido um grau de aprendizagem satisfatório para o nível daquela série. 

Esse grau, normalmente, era expresso por meio de um valor numérico, ou seja, o aluno era 

submetido a provas (do tipo escrita ou oral, na maioria dos casos) e o resultado dessa 

avaliação era traduzido em uma nota. Caso algum aluno não obtivesse a quantidade de pontos 

necessários para seguir para a próxima série (a média de pontos para a aprovação variava 
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entre cinco a sete pontos, numa escala de 0 a 10), seu percurso escolar era interrompido e teria 

que cursar a mesma série outra vez (ou tantas outras quanto fossem necessárias), a fim de, 

então, atingir o conhecimento esperado segundo as metas de cada ano letivo. Um novo 

começo se dava a cada ano, muitas vezes, desconsiderando a aprendizagem que havia 

conquistado até o momento. 

Esse relato parece fazer parte de uma escola antiga, retrógada e, pode-se dizer, 

tradicional. Entretanto, é dessa forma que, ainda, muitas unidades escolares organizam seu 

funcionamento com apenas uma mudança em relação à descrição acima: ao invés de série, 

hoje o agrupamento de alunos é feito com a nomenclatura de ano. Dessa forma, não existe 

mais a 1ª série, 2ª série, mas, sim, o 1º ano, 2º ano... Essa alteração está relacionada ao novo 

formato do Ensino Fundamental18, que, agora, compreende nove anos e será melhor 

caracterizado a seguir. 

O regime seriado deixou como marcas um alto índice de reprovação que, por sua vez, 

só contribuiu para uma imagem negativa da educação brasileira no cenário mundial, 

traduzido, por exemplo, em baixos índices de escolaridade. Na tentativa de equilibrar esse 

quadro, uma nova forma de organização escolar tem ganhado destaque nas redes de ensino do 

país: a organização escolar em ciclos. 

Segundo Barreto e Mitrulis (2001, p. 103) “os ciclos compreendem períodos de 

escolarização que ultrapassam as séries anuais, organizados em blocos cuja duração varia, 

podendo atingir até a totalidade de anos prevista para um determinado nível de ensino”. Ao 

estabelecer uma duração maior do período de aprendizagem, não mais recortando-o ano a ano, 

os ciclos mostram-se como uma alternativa viável a um dos grandes vilões da educação 

brasileira: a reprovação. Isso é possível porque, em uma organização em ciclos, a reprovação 

pode ocorrer ao final de cada ciclo (que compreende um período flexível de anos, 

normalmente, entre dois ou quatro) ou, apenas, ao final da etapa de ensino. Isso acontece, por 

exemplo, quando o Ensino Fundamental é organizado em ciclos, mas a reprovação só é 

permitida no último ano dessa etapa. 

O discutido até aqui não debate sobre as questões relativas ao valor pedagógico dos 

ciclos. Entretanto, justificativas relacionadas à garantia do fluxo escolar e à qualidade do 

ensino ofertado foram usadas pelos governantes para validar a mudança de série para ciclo  

nas redes de ensino no Brasil. Acredita-se que os ciclos favoreçam um espaço-tempo 

 
18 Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que altera a redação dos Arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, que dispõe sobre a duração de 9 

(nove) anos para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. 
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privilegiado de aprendizagem e esse ponto merecerá destaque nas considerações apresentadas 

a seguir. 

Assim, a organização escolar em ciclos, como é conhecida hoje, tem seus fundamentos 

em experiências vivenciadas desde a época da transição entre a sociedade feudal para a 

sociedade capitalista19. Sendo assim, os primeiros indícios desse tipo de organização da escola 

foram encontrados na França, pós período da Revolução Francesa (1789), justamente em uma 

época em que os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade ganhavam destaque em uma 

nova sociedade que estava surgindo (SILVA, 2006 apud MAINARDES, 2009). Nesse 

período, era interesse dos responsáveis pela educação que o acesso à escola fosse gratuito e 

oportunizado a todos. Entretanto, os filhos da classe operária e dos camponeses dificilmente 

conseguiam cursar os níveis subsequentes ao ensino primário. Isso porque essas crianças 

representavam uma mão de obra importante e as condições para prosseguir nos estudos 

ficavam ligadas à necessidade de trabalho imposta pelo empregador. 

Diante desse cenário, é possível perceber que essa abertura dos portões da escola não 

passou de uma jogada burguesa em que é oferecida aos mais pobres uma possibilidade de 

continuidade nos estudos e, consequentemente, de melhoria das condições de vida, mas que, 

na prática, o privilégio de continuar estudando ainda ficava restrito à elite da sociedade. Para 

Mainardes (2009, p. 24), “[...] essas evidências históricas são fundamentais para compreender 

que a ideia de flexibilização da escolarização, já na sua origem, estava estreitamente 

relacionada às determinações econômicas e de classe social”. Essa premissa que propõe uma 

nova organização escolar para atender às demandas de um determinado contexto social, na 

tentativa de minimizar a exclusão vivida pelos que são desfavorecidos na sociedade, ainda 

hoje permeiam as justificativas utilizadas para a implantação do ciclo em uma rede de ensino. 

A flexibilização do tempo de aprendizagem, característica da organização escolar em 

ciclos, já estava presente desde o século XVIII, mas é em meados do século XX (entre 1946 e 

1947) que a escola em ciclos se apresenta de forma mais substancial. Isso se deu com o Plano 

de Reforma Langevin-Wallon. Esse plano foi escrito pelos autores que tiveram seus nomes 

incluídos no título da proposta (Paul Langevin e Henri Wallon) e foi criado para uma 

reorganização completa no ensino da França, pós Segunda Guerra Mundial. Nesse novo 

plano, o ensino contemplava o 1º ciclo, composto por alunos de 7 a 11 anos, o 2º ciclo, 

chamado de ciclo de orientação, para alunos de 11 a 15 anos e o 3º ciclo ou ciclo de 

 
19 Tais experiências e discussões sobre a escola organizada em ciclos são encontradas em vários países que 

adotaram a seriação e a reprovação anual: França, Suíça, Canadá, Bélgica, Brasil, Portugal, Espanha, Argentina e 

outros (STRAMEL; MAINARDES, 2011). 
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determinação, com alunos de 15 aos 18 anos, com os seguintes princípios: “[…] o princípio 

da justiça, a democratização do ensino, a valorização das aptidões individuais, o 

desenvolvimento de uma cultura sólida e o aperfeiçoamento contínuo do cidadão e do 

trabalhador” (MAINARDES, 2009, p. 26). 

O plano pautava-se nesses princípios para garantir que todos tivessem acesso a uma 

educação de qualidade, independente da classe social a que pertenciam. Apesar do princípio 

de igualdade perante o acesso, o plano também contemplava a diversidade, uma vez que 

garantia a utilização do método pedagógico que mais se adequasse ao processo de 

aprendizagem de cada aluno. Porém, esse plano nunca foi efetivado na prática, mas foi 

considerado um marco e uma referência para a organização escolar em ciclos, pois os ideais 

ali expressos, permeiam ainda hoje documentos oficiais de várias redes de ensino que optaram 

por essa organização. 

Na França, em 1989, a organização do ensino em ciclos teve sua primeira experiência 

efetivada, mas contemplava, apenas, o ensino primário organizado assim: “Ciclo 1: das 

primeiras aprendizagens (3 a 5 anos); Ciclo 2: ciclo das aprendizagens fundamentais (5 a 8 

anos) e Ciclo 3: ciclo de aprofundamento (8 a 11 anos)” (MAINARDES, 2009, p. 27). Ainda 

de acordo com esse autor, além do incentivo de um trabalho pedagógico voltado ao 

atendimento das particularidades de cada criança, uma característica que os ciclos desse 

período já apresentavam era a defesa de uma pedagogia centrada na criança20. Essa 

característica também está presente na concepção atual de ciclo e na relação dele com a 

pedagogia invisível, segundo Bernstein (1996). 

Ainda, no cenário mundial, pode-se destacar o Canadá e a Suíça, como apresenta 

Mainardes (2009, p. 27), como experiências bem sucedidas da organização escolar em ciclos  

e nelas, “a implantação dos ciclos também foi justificada pela necessidade de se respeitar os 

ritmos diferenciados e evitar o fracasso escolar”. Enquanto estes aspectos indicam uma 

preocupação inerente à qualidade do desenvolvimento da criança, com foco nas questões 

pedagógicas, no Brasil, pode-se dizer que os aspectos políticos impulsionaram a implantação 

dos ciclos. Entre estes aspectos, destacam-se: a diminuição da taxa de reprovação, a garantia 

do fluxo escolar e o não desperdício do dinheiro público. No Brasil, os estudos do suíço 

Phillipe Perrenoud foram fundamentais para a compreensão do conceito de ciclo de 

aprendizagem e influenciaram muitas iniciativas das redes escolares na década de 1990. 

20 Os trabalhos de John Dewey (Escola Nova) e Carl Rogers (abordagem centrada na pessoa) já começam a 

fundamentar propostas pedagógicas desde a década de 1920. No momento atual, as propostas de ensino e 

aprendizagem, considerando o professor e o aluno como sujeito e objeto da aprendizagem e da formação têm 

fundamentos nos estudos de Piaget (cognitivista), Vygotsky e Wallon (interacionistas). 
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Apresentando especificamente a trajetória da implantação dos ciclos no Brasil reporta- 

se, principalmente, aos estudos de Mainardes (2007), pois ele é um dos principais autores 

brasileiros que estudam a implantação e as implicações da organização escolar em ciclos no 

contexto da educação brasileira. Seus trabalhos apresentam uma retrospectiva histórica da 

implantação dos ciclos nas escolas brasileiras e servem de base para a construção da 

perspectiva histórica dessa implantação nesse estudo. Para o autor, desde 1930, com a 

Reforma Francisco Campos e, entre 1942 e 1946, com a Reforma Capanema, o termo “ciclo” 

já era utilizado para fazer referência “ao agrupamento dos anos de estudos” (MAINARDES, 

2007, p. 53-54). Posteriormente, a literatura apresenta indícios de que em 1958, no Estado do 

Rio Grande do Sul, havia uma proposta de organização escolar que priorizava a não- 

reprovação entre as séries, característica inerente ao ciclo, mas, só a partir de 1984, com a 

implementação do Ciclo Básico de Alfabetização (CBA), no estado de São Paulo, que o ciclo 

é validado como forma de organização escolar. 

Como citado anteriormente, o regime seriado ganhou forças no Brasil nos anos de 

1890, e mais adiante, entre 1910 e 1920, as taxas de reprovação já assustavam os governantes. 

Na tentativa de minimizar esses índices, garantir o fluxo escolar e, consequentemente, a 

existência de vagas nas escolas, algumas medidas foram tomadas e entre elas a mais 

conhecida foi a promoção em massa. 

Essa ação, porém, causou grande debate no meio educacional nas décadas seguintes 

(1950 e 1960). Anísio Teixeira21 e Juscelino Kubitscheck22 eram ávidos defensores da 

promoção automática, usando, como justificativa, que “a adoção desse novo sistema reduziria 

a seletividade da escola e o desperdício de recursos financeiros” (MAINARDES, 2007, p. 59). 

Além disso, a redução dos índices de reprovação e evasão e a garantia de novas vagas se 

somavam às justificativas utilizadas pelos que eram favoráveis à promoção automática. 

Nos anos seguintes, o termo “promoção automática” foi evitado pelos que se 

propunham a apostar na escola em ciclos. Segundo Mainardes (2007, p. 62), termos como 

“avanços progressivos”, “organização em níveis”, “promoção por rendimento efetivo” 

ganharam destaque. Isso porque o conceito de promoção automática estava ligado à queda da 

 

21 Anísio Spínola Teixeira, baiano, educador e escritor, principal representante do movimento da Escola Nova no 

país e defensor da implantação da educação integral. Lutava pela democratização do acesso à escola pública, 

laica e gratuita. Para isso, trabalhou intensamente, ocupando cargos importantes, relacionados a educação, nos 

estados da Bahia e do Rio de Janeiro. 
22 Juscelino Kubitscheck de Oliveira, médico e oficial da Polícia Militar Mineira, tornou-se Presidente da 

República no período de 1956 a 1961. Conhecido pelo lema “50 anos em 5”, sua gestão foi marcada por um 

Plano de Metas que previa o desenvolvimento industrial e crescimento econômico do país. Entretanto, a 

educação recebeu baixos investimento no período do seu governo, sendo a maioria deles voltado à formação 

técnica (relacionada à produção de mão de obra qualificada). 



27 
 

 
 
 

qualidade de ensino, uma vez que, de acordo com essa ideia, o importante era a aprovação, 

independente se o aluno houvesse alcançado a aprendizagem esperada ou não. 

Entre 1958 e 1984, o Distrito Federal e estados da região Sul (Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina), Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro) e Nordeste (Pernambuco) 

desenvolveram diversas políticas de não-reprovação entre as séries escolares. Apesar de 

algumas diferenças na organização, de uma forma geral, essas políticas privilegiavam a não 

reprovação nas séries iniciais do ensino, buscavam homogeneizar as turmas e, em algumas 

dessas experiências, eram ofertadas classes de aceleração aos alunos que não conseguiam o 

rendimento esperado. 

Entretanto, essas experiências não tiveram uma longa duração (exceto no estado de 

Santa Catarina) e, ainda de acordo com Mainardes (2007), a não continuidade dos programas 

estava relacionada a vários fatores. Entre eles, destacam-se a forma autoritária de 

implementação dessas experiências, a pouca e ineficiente formação oferecida aos professores 

e a inadequada estrutura de muitas escolas que prejudicavam a sua organização. 

Após tantas tentativas de melhorar os índices de aprovação e garantir a aprendizagem, 

foi implantado, em 1984, no estado de São Paulo, o Ciclo Básico de Alfabetização (CBA), 

que representou um divisor de águas quanto à política de organização escolar em ciclos, uma 

vez que estava diretamente ligado à mudança que o iminente governo democrático estava 

vivendo. Nesse período, pós regime militar, havia a necessidade de 

 
[…] resgatar a dívida pública com as grandes massas da população impedidas de 

usufruírem dos benefícios do desenvolvimento econômico pelo regime militar, 
incorporaram às políticas educacionais medidas de reestruturação dos sistemas 

escolares, tendo em vista a sua redemocratização (BARRETO; MITRULIS, 2001, p. 

111). 

 

Percebe-se, nesse fragmento, um status social ligado à política de ciclos, na tentativa 

de minimizar os prejuízos que o regime autoritário causou, principalmente, às camadas menos 

abastadas da população. Essa iniciativa também foi compartilhada pelos governos de estados 

das regiões Sul e Sudeste - Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. 

Além de extinguir a reprovação, o CBA também permitia o remanejamento e o 

respeito às diferenças individuais dos alunos (MAINARDES, 2007). Sobre as características 

desse ciclo, Mainardes (2007, p. 67) mostra que “o Ciclo Básico reunia os dois primeiros anos 

do Ensino Fundamental, eliminando a reprovação do 1º para o 2º ano, com o objetivo de 

proporcionar aos alunos mais tempo para a aprendizagem e, ainda, reduzir as taxas de 

reprovação e evasão”. Identifica-se, nessa proposta, uma preocupação centrada na 
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aprendizagem dos alunos, em detrimento dos aspectos administrativos e financeiros. Isso 

porque é evidente a valorização da ampliação do tempo para aprender, bem como há um 

cuidado maior com a forma de ensinar, de modo que a criança se torne o centro do processo 

de aprendizagem. Atualmente, o estado de São Paulo ampliou o trabalho com ciclos para 

todos os anos do Ensino Fundamental. Dessa forma, além do 1º e 2º anos, o 3º ano também é 

incluído no Ciclo de Alfabetização, o 4º, 5º e 6º anos fazem parte do Ciclo Interdisciplinar e o 

7º, 8º e 9º anos compõem o Ciclo Autoral. 

Por esses motivos e por apresentar uma continuidade de funcionamento, a experiência 

do CBA influenciou a inclusão da organização escolar em ciclos na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação nº 9.394 de 1996. A partir desta lei, documentos importantes, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), também privilegiavam o ciclo como referência na 

organização do currículo. Em seguida, outras capitais, como Belo Horizonte, com a Escola 

Plural (1995), Porto Alegre, com a Escola Cidadã (1996) e Belém, com a Escola Cabana 

(1997) passaram a ser referências na organização do trabalho com os ciclos. Atualmente, o 

Ciclo de Alfabetização (ou ciclo da Infância), também, compreende características inspiradas 

no CBA (MAINARDES, 2007). 

 
 Aspectos legais 

 
 

Atualmente, a organização em ciclos alcança um grande número de escolas brasileiras 

e, apesar de indícios desse tipo de organização existir desde o final da década de 1950, é com 

a implantação do Ensino Fundamental de nove anos e a inserção da criança de seis anos no 1º 

ano que a organização em ciclos ganha destaque no cenário educacional brasileiro. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394 já no ano de 1996, admitia a 

matrícula de crianças de seis anos no Ensino Fundamental de forma facultativa (BRASIL, 

1996). Entretanto, é com a promulgação da Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que 

estabelece o Plano Nacional de Educação (PNE), que a entrada das crianças com seis anos no 

Ensino Fundamental é considerada como meta na educação (BRASIL, 2001). 

Mas é somente com a aprovação da Lei 11.114, de 16 de maio de 2005, que a 

matrícula das crianças de seis anos no Ensino Fundamental torna-se obrigatória. 

Posteriormente, no ano de 2006, faz-se necessária, ainda, a aprovação da Lei 11.274 para 

legalizar a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos e estabelecer o ano de 2010 

como prazo final de implantação do novo Ensino Fundamental já com a inserção e matrícula 

das crianças de 6 anos. 
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Na tentativa de atender às demandas das redes de ensino que estavam passando por 

adaptações e mudanças no sentido de se adequarem às orientações previstas na lei, o Governo 

Federal decide estabelecer a Resolução23 nº 7/2010 com diretrizes para nortear o 

funcionamento do novo Ensino Fundamental. Na sua primeira parte, a Resolução estabelece 

os princípios e fundamentos que devem nortear a organização de políticas educativas e ações 

pedagógicas para o Ensino Fundamental. Em seguida, trata da organização escolar 

propriamente dita e aborda orientações a fim de fundamentar o seu funcionamento, 

contemplando temas como: Currículo, Projeto Político Pedagógico, Gestão Democrática, 

Avaliação, Educação Integral, entre outros. Uma das mudanças fixadas pela Resolução, no 

artigo 30, inciso 1, diz respeito à organização dos três primeiros anos dessa modalidade de 

ensino em regime de ciclo sequencial ou bloco pedagógico. Ainda, segundo o mesmo artigo, 

cabe a esse ciclo ou bloco, garantir: a alfabetização e o letramento; o aprendizado nas diversas 

áreas da educação e também a continuidade dos estudos no ciclo, pois, considera que a 

reprovação nessa fase inicial do Ensino Fundamental pode ser prejudicial à vida escolar do 

aluno. (BRASIL, 2010b). 

Tal ciclo é denominado como ciclo da infância24, mas, ficou conhecido como ciclo de 

alfabetização25 a partir da criação do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), em 2012. Este programa propõe ações, como o investimento na formação 

continuada dos professores alfabetizadores, disponibilização de materiais didáticos, livros de 

literatura infantil e tecnologias educacionais, avaliação e gestão, controle e mobilização 

social. Além disso, o PNAIC representou uma das principais ações do governo federal na 

busca pelo cumprimento da meta 5 do atual Plano Nacional de Educação (PNE)26, que prevê 

“alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade”, ou seja, até o 3° ano do Ensino 

Fundamental. (BRASIL, 2014). 

É importante ressaltar que desde o início da década de 2000, o Governo Federal, por 

meio do Ministério da Educação (MEC), vem investindo em programas que visam a avanços 

quanto à alfabetização de crianças e, para isso, foram criados vários programas de formação 

de professores alfabetizadores, tais como: em 2001, o Programa de Formação de Professores 

 
23 Resolução nº 7 de 14 de dezembro de 2010, que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos. (BRASIL, 2010). 
24 Parecer n° 4 de 20 de fevereiro de 2008, que orienta sobre os três anos iniciais do Ensino Fundamental de 
nove anos (BRASIL, 2008). 
25 Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012, que institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e as 
ações do Pacto e define suas diretrizes gerais (BRASIL, 2012). 
26 Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras 
providências BRASIL, 2014). 
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Alfabetizadores (PROFA)27; em 2006, o Pró-letramento de Linguagem e Matemática28 e, 

atualmente, o PNAIC29. Além disso, em nível estadual, muitas redes de ensino aderiram ao 

Programa Estadual de Alfabetização na Idade Certa, conhecido como Pacto Bahia30, que 

ofereceu formação a professores alfabetizadores no período de 2011 a 2016. 

Atualmente, o desafio presente na meta 5 do PNE e objetivado por meio das ações do 

PNAIC   foi motivo   de críticas   no    meio    educacional.    Tais críticas   referem-se ao 

estabelecimento de uma data de corte para o início e o fim da alfabetização (dos 6 aos 8 anos 

de idade), uma vez que essa limitação tende a desconsiderar o desenvolvimento cognitivo e 

linguístico da criança que pode variar a depender de vários fatores (acesso à cultura escrita, 

incentivo familiar, ingresso precoce à escola, não acesso à educação infantil, problemas 

neurológicos, entre outros). Soares (2016, p. 345 – grifo da autora) chama a atenção para “o 

uso do advérbio até, que ressalta que se determina um tempo máximo, não se impõe um 

tempo necessário”. Compreende-se que essa meta pretende garantir que a aquisição de um 

direito básico à cidadania, o domínio da leitura e da escrita, seja efetivado por aqueles 

pertencentes, principalmente, às camadas populares da sociedade, vítimas de tantas exclusões. 

Nesse sentido, é preciso considerar a desigualdade de oportunidades inerente ao histórico 

social, político, econômico, cultural e educacional no Brasil e, mais uma vez, Soares 

(2016) faz um alerta quanto às 
 
 

27 Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) (2000) com o objetivo de oferecer novas 

técnicas de alfabetização, originadas em estudos realizados por uma rede de educadores de vários países. 

Disponível em: <http://www.educabrasil.com.br/profa-programa-de-formacao-de-professores-alfabetizadores/>. 

Acesso em: 14 dez.2016. (MENEZES, 2001). 
28 Pro-letramento (2008) – um curso de formação continuada de professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental, para melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura, escrita e matemática com o objetivo de: 

oferecer suporte à ação pedagógica dos professores dos anos/séries iniciais do ensino fundamental, contribuindo 

para elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem de língua portuguesa e matemática; propor situações que 

incentivem a reflexão e a construção do conhecimento como processo contínuo de formação docente; 

desenvolver conhecimentos que possibilitem a compreensão da matemática e da linguagem e de seus processos 

de ensino e aprendizagem; contribuir para que se desenvolva nas escolas uma cultura de formação continuada; e 

desencadear ações de formação continuada em rede, envolvendo Universidades, Secretarias de Educação e 

Escolas Públicas dos Sistemas de Ensino. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/pro-letramento>. Acesso em 

27 nov.2016. (BRASIL, 2016). 
29 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é um programa que “supõe ações 

governamentais de cursos sistemáticos de Formação de professores alfabetizadores, oferecidos pelas 

Universidades Públicas participantes da Rede de Formação, a disponibilização de materiais pedagógicos 
fornecidos pelo MEC, assim como um amplo sistema de avaliações prevendo registros e análise de resultados 

que induzem ao atendimento mais eficaz aos alunos em seu percurso de aprendizagem. As ações do Pacto 

Nacional pressupõem também gestão do processo, controle social e mobilização cujas responsabilidades estão 

repartidas entre os municípios, os estados e a união” (BRASIL, 2012a, p. 7). 
30 Pacto Estadual – Pacto pela Educação / Bahia (2010) com o objetivo de garantir a alfabetização de todas as 

crianças até o terceiro ano do Ensino Fundamental. Disponível em: 

<http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/33185/pacto-pela-educacao-lancado- 
programa-que-visa-mudar-educacao-da-bahia/> Acesso: 14.dez.2016. (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2015). 

http://www.educabrasil.com.br/profa-programa-de-formacao-de-professores-alfabetizadores/
http://portal.mec.gov.br/pro-letramento.%20Acesso%20em%2027.nov.2016
http://portal.mec.gov.br/pro-letramento.%20Acesso%20em%2027.nov.2016
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/33185/pacto-pela-educacao-lancado-programa-que-visa-mudar-educacao-da-bahia/
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/33185/pacto-pela-educacao-lancado-programa-que-visa-mudar-educacao-da-bahia/
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[...] razões de natureza social e política para determinar não propriamente o término 

desse processo, mas o nível mínimo de domínio da escrita que os sistemas devem 

assegurar às crianças a fim de que tenham condições de prosseguir em sua 

escolarização e, sobretudo, em sua formação para a cidadania, para a vida social e 

profissional – assegurar a sua entrada no mundo da cultura escrita (SOARES, 2016, 
p. 345 – grifo da autora). 

 

Dessa forma, definir um período de três anos para que as crianças se apropriem do 

SEA é uma maneira de minimizar a desigualdade em relação à autonomia do cidadão em uma 

sociedade letrada, ou seja, garantir que, minimamente, as crianças das camadas populares 

tenham domínio da escrita e da leitura para inserção nas práticas sociais que exigem o uso 

dessas habilidades. 

Atualmente, com a aprovação da nova Base Nacional Curricular Comum (BNCC)31, a 

proposta contida no documento seria a redução do tempo previsto para a alfabetização de três 

para dois anos: 

 
Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como 

foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se 

apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao seu envolvimento 

em práticas diversificadas de letramento (BRASIL, 2017, p. 55). 

 

Essa ainda é uma orientação nova que demandará um tempo de adaptação das redes de 

ensino quanto à organização do ciclo de alfabetização, principalmente, em relação ao 

currículo. Percebe-se que de 2012 até o momento, os sistemas de ensino estão sendo 

submetidos a várias mudanças na tentativa de melhorar o processo de alfabetização, 

entretanto, a não consolidação de práticas pedagógicas inerentes a essas mudanças apresenta- 

se como fator preocupante quanto à aprendizagem das crianças. 

Entretanto, esse parece ainda ser um ponto polêmico em discussão entre o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e o Ministério da Educação sobre a possibilidade de manter o 

ciclo de alfabetização até o 3° ano32. 

 

31 A versão final da BNCC foi entregue ao Conselho Nacional de Educação (CNE) e está disponível em 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf>. Cabe ao CNE elaborar um projeto e 

parecer sobre a base enviar ao Ministério da Educação (MEC) para dar início ao processo de formação dos 

profissionais da educação e as redes de ensino, bem como a realização dos ajustes necessários nos currículos. 
32 “O CNE ainda não tomou decisões sobre nenhum assunto relacionado à BNCC”, afirma César Callegari, 

presidente da comissão bilateral da Base no CNE. A última versão publicada do documento, apresentada pelo 

MEC em abril, previa que as crianças estivessem alfabetizadas até o fim do 2º ano. A questão teve grande 

repercussão   entre   professores e   especialistas,   já   que   adiantaria   o   processo    em    um    ano. 

Atualmente, leis como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), assumido pelos governos 

federal, estaduais e municipais, preveem que todas as crianças estejam alfabetizadas ao final do 3º ano do Ensino 
Fundamental. O Plano Nacional de Educação (PNE) estipula o mesmo em sua meta 5. “Esses dispositivos ainda 

estão em vigência, bem como as diretrizes curriculares. O que o MEC está propondo com a terceira versão da 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf
https://novaescola.org.br/conteudo/4873/mec-apresenta-terceira-e-ultima-versao-da-base-nacional-comum-curricular
https://novaescola.org.br/conteudo/4906/o-que-os-professores-estao-falando-sobre-a-base-nacional-comum
https://novaescola.org.br/conteudo/4906/o-que-os-professores-estao-falando-sobre-a-base-nacional-comum
https://novaescola.org.br/conteudo/2981/pnaic-alfabetizacao-na-mira
https://novaescola.org.br/conteudo/3001/pne-meta-5
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 Aspectos conceituais 

 
 

Um ciclo é compreendido como um agrupamento de séries, organizadas de forma que 

a reprovação não exista (PERRENOUD, 2004). Esse conceito, inicialmente, parece limitado 

em relação à proposta de melhoria da qualidade da educação; proposta essa que é 

característica inerente à organização escolar em ciclos. De acordo com Silva (2017, s.p), 

“utiliza-se na educação brasileira a palavra ciclo para designar cada um dos níveis em que se 

divide o tempo do ensino público”. Dessa forma, um ciclo alia a proposta de ampliação e 

flexibilização do tempo de aprendizagem, bem como mudanças quanto à concepção de ensino 

e aprendizagem, currículo e avaliação escolar, ou seja, fatores que vão além da simples 

extinção da reprovação. 

Os ciclos que compõem o sistema educacional brasileiro podem ser de dois tipos: 

ciclos de formação humana ou ciclos de aprendizagem (MAINARDES, 2007). Há, ainda, o 

Regime de Progressão Continuada, que é considerado por alguns estudiosos (MAINARDES, 

2007, entre outros), como uma organização em formato de ciclo e, por isso, suas 

características são contempladas nesse texto. Assim, esta seção trata-se de especificar os 

atributos de cada um desses tipos de ciclo. 

Perrenoud (2004, p. 35) parte do conceito de ciclo de estudos para, posteriormente, 

definir um ciclo de aprendizagem. Segundo ele, “um ciclo de estudos é concebido como uma 

sequência de séries (ou níveis) anuais formando um todo”. A partir dessa compreensão, um 

ciclo de estudos integra o currículo escolar, de modo que haja um mesmo direcionamento na 

proposição das metas a serem alcançadas, das disciplinas a serem cursadas e da forma de 

ensino pela qual os professores deverão optar. Seguindo essa lógica, o autor apresenta uma 

definição básica que compreende que “um ciclo de aprendizagem é um ciclo de estudos no 

qual não há mais reprovação” (PERRENOUD, 2004, p. 35). Esse conceito defende que os 

ciclos de aprendizagem promovem uma evolução do sistema escolar como um todo: desde o 

progresso do trabalho docente até o respeito aos diferentes tempos de aprendizagem de cada 

indivíduo. 

Segundo Mainardes (2007, p. 73), “nos ciclos de aprendizagem a organização dos 

grupos e a promoção dos alunos baseiam-se na idade dos alunos. Ao final dos ciclos de dois 

 

Base (v3) é uma alteração da regra vigente. Se ela prosperar dessa maneira, precisaríamos rever esses 

documentos também”, explica Callegari. “O CNE tem uma posição firmada pelo parecer 11/2010 [...] que 

explicitamente expõe sobre o ciclo de alfabetização de três anos. A posição do CNE pode ser mudada, mas ainda 

não firmamos nenhuma sobre a proposta da Base”, diz (grifos da reportagem de Laís Semis em 31/08/2017 – in: 

n notícias, 2017). 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;view=download&amp;alias=6324-pceb011-10&amp;category_slug=agosto-2010-pdf&amp;Itemid=30192


33 
 

 
 
 

ou três anos de duração, os alunos que não atingiram os objetivos do ciclo33 podem ser 

reprovados”. Assim, os ciclos de aprendizagem são organizados em períodos mais curtos e 

propõem mudanças mais discretas no funcionamento escolar, relacionadas, principalmente, ao 

currículo e à avaliação. Além disso, no ciclo de aprendizagem, a reprovação é permitida após 

um certo período de estudos, porém, não mais ano a ano, como acontecia no regime seriado. 

Apesar de mudanças menos intensas, Perrenoud (2004) defende que os ciclos de 

aprendizagem representam uma alternativa viável às redes de ensino no combate ao fracasso 

escolar e, para isso, aposta em uma pedagogia diferenciada. Assim, em um ciclo, o aluno é o 

centro do processo de aprendizagem e a partir da mediação (com professores, colegas, 

materiais etc.), espera-se que trace o seu próprio caminho até o conhecimento. Por isso, o 

autor reitera a importância de estabelecer objetivos de aprendizagem que deverão ser 

alcançados ao final de cada ciclo, a necessidade de compreender a avaliação como um 

processo diagnóstico do que foi aprendido, a condição para redirecionar a prática pedagógica, 

bem como as vantagens do trabalho profissional em equipe para a garantia da aprendizagem 

do aluno. 

Já os ciclos de formação ou ciclo de formação humana se apresentam como uma 

proposta comprometida com o direito ao desenvolvimento humano, conforme sugere Arroyo 

(1999, p. 159). Nesse caso, é proposta uma “mudança na concepção e na prática de educação 

básica”, levando em conta os artigos 2º e 22º da LDB 9.394/96 que asseguram o pleno 

desenvolvimento dos educandos como finalidade da educação. Arroyo conceitua ciclo como 

uma 

 
[...] procura, nada fácil, de organizar o trabalho, os tempos e espaços, os saberes, as 

experiências de socialização da maneira mais respeitosa para com as temporalidades 

do desenvolvimento humano. Desenvolver os educandos na especificidade de seus 

tempos-ciclos, da infância, da adolescência, da juventude ou da vida adulta 

(ARROYO,1999, p. 158). 

 

Os ciclos de formação humana têm fundamentos da psicologia, “baseiam-se nos ciclos 

de desenvolvimento humano (infância, puberdade, adolescência) e propõem mudanças mais 

radicais no sistema de ensino e organização escolar” (MAINARDES, 2007, p. 73). As 

mudanças a que o autor se refere dizem respeito a não reprovação de alunos ao longo de todo 

o Ensino Fundamental (ou todo o período que o ciclo durar) e, também, uma nova forma de 

 

33 Objetivos do ciclo ou objetivos de final de ciclo, como se refere Perrenoud (2004), podem ser considerados 

como pontos de referência que permitem à equipe pedagógica planejar situações didáticas que favoreçam o 

desenvolvimento e acompanhamento da progressão da aprendizagem dos alunos ao longo do ciclo. No caso do 

ciclo de alfabetização, tais objetivos são conhecidos como direitos de aprendizagem. 
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estruturação curricular, baseada, normalmente, em projetos temáticos, agrupando os alunos a 

partir das etapas do desenvolvimento humano. 

Outra forma de organização escolar é o Regime de Progressão Continuada, que 

ganhou espaço quando foi contemplado no artigo 32, inciso segundo da LDB 9394/96 que diz 

“Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino 

fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino” (BRASIL, 

1996). Dessa forma, as redes de ensino podem optar pela aprovação dos alunos entre as séries, 

garantindo-lhes a participação em processos de avaliação que têm, como objetivo, identificar 

o nível de aprendizagem das crianças, sem lhes atribuir uma nota ou outro parâmetro que 

fosse indicador de sua aprovação ou reprovação. 

Por parte de alguns estudiosos, o Regime de Progressão Continuada recebe várias 

críticas por revelar uma política que 

 
a) Propõe uma ruptura apenas parcial com o modelo da escola seriada; b) propõe 
alterações pouco substanciais no currículo, na avaliação, na organização da escola, 

na formação continuada dos professores; c) em algumas redes parece ter sido 

implantada com o objetivo de diminuir a reprovação e evasão e acelerar a passagem 

dos anos no Ensino Fundamental; d) tem gerado novas formas de exclusão no 

interior da escola (MAINARDES, 2009, p. 66). 

 

Das justificativas apresentadas, a última chama a atenção. Isso porque as outras, de 

certo modo, aparecem em diferentes graus nas outras formas de organização em ciclo 

apresentadas e se relacionam com os pressupostos que sustentaram a implantação dos ciclos 

na educação brasileira. Entretanto, é preciso atentar para as “novas formas de exclusão” que 

não só o regime de progressão continuada tem gerado, mas a organização em ciclos como um 

todo. Essa exclusão pode ser compreendida, por exemplo, quando se depara com uma 

quantidade significativa de alunos com distorção idade/ano que permanecem por mais de um 

ano na última etapa do ciclo de alfabetização. Esse é o caso em que se encontravam os alunos 

do 3º ano participantes dessa pesquisa, bem como tantas outras crianças que não são 

aprovados no 3º ano ou são aprovados, seguem a escolarização, mas não aprenderam a ler, 

escrever, interpretar etc. Tal situação constitui-se uma ‘bola de neve’. Parece que essa 

condição de aprovar sem que a criança da classe popular, adquira os critérios necessários de 

aprendizagem vem se constituindo uma nova forma de exclusão. 
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Ao contrário da maneira como é tratada a progressão continuada por grande parte dos 

professores que atuam no ciclo de alfabetização, o caderno de apresentação do PNAIC 

esclarece que é 

 
[…] importante destacar, ainda, que quando se defende a progressão continuada nos 

três primeiros anos, é uma progressão em que estejam garantidos os direitos de 

aprendizagem (conhecimentos, capacidades e habilidades) aos meninos e às meninas 

nessa fase escolar, e não como uma mera “passagem” para o ano subsequente e isso 

somente é possível por meio de instrumentos claros de avaliação diagnóstica 

(BRASIL, 2012, p. 23). 

 

De uma forma geral, os objetivos que fundamentaram a implantação dos ciclos, seja  

de aprendizagem, de formação humana ou no regime de progressão continuada, estão 

relacionados à diminuição das taxas de reprovação e evasão escolar, à continuidade do 

processo de aprendizagem e à melhoria da qualidade do ensino (MAINARDES, 2007), não 

sendo uma fase de passagem na escolarização e na escola. Embora que, na maioria dos casos 

de implantação dos ciclos, o primeiro aspecto relatado normalmente recebe maior atenção por 

parte dos órgãos governamentais responsáveis e ganha lugar nas pesquisas ligadas às políticas 

educacionais, mas não nos processos de aprendizagem das crianças. Assim, o investimento na 

melhoria e na qualidade do trabalho pedagógico, em grande parte das redes de ensino, foi 

visto como consequência e não como prioridade na educação. 

Os efeitos da organização escolar em ciclos podem ser compreendidos a partir de dois 

conceitos chamados de “internalização de custos” (ARRIGHI, 1996) e “exclusão branda” 

(BOURDIEU; CHAMPAGNE, 1998). Freitas (2002) explica que o primeiro conceito tem 

relação com o momento em que o governo compreende que a repetência e a exclusão causam 

gastos consideráveis aos cofres públicos e, por isso, busca alternativas na tentativa de 

controlar essa “despesa extra”, razão pela qual a política de ciclos foi implantada no Brasil, 

como se viu anteriormente. Com a organização em ciclos, a exclusão pode tornar-se 

internalizada na própria escola, pois as crianças permanecem nela, sendo aprovadas ano a ano, 

ainda que sem aprender, ao invés de desistirem dos estudos. Os programas de correção de 

fluxo, reforço escolar (e outros relacionados a esse fim) passam a existir na escola como 

ferramenta para regularizar a situação dos alunos e os custos inerentes a esses programas 

podem ser controlados pelo governo vigente. Dessa forma, a relação aluno X aprendizagem 

pode ser friamente transportada para a relação custo X benefício e, nessa perspectiva, é 

necessário um maior controle sobre o que acontece na escola. A partir daí, surgem, por 

exemplo, as avaliações nacionais, que buscam acompanhar a qualidade do ensino ofertado 
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pelas escolas por meio do desempenho das crianças nesses exames (Provinha Brasil, 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) etc.). 

O segundo conceito - “exclusão branda” - definido por Bourdieu e Champagne (1998), 

inspirou a criação do conceito de “eliminação adiada” proposto por Freitas (1991). A partir 

deles, compreende-se que a exclusão escolar deixou de acontecer pelo motivo de inexistência 

de vagas, quando as crianças eram impedidas de estudar porque a escola não tinha condições 

de recebê-las, e passou a se dar com a evasão, ou seja, a vaga é ofertada e a criança ingressa 

na escola, contudo, tempos depois, abandona-a. Na organização escolar em ciclos, essa evasão 

concentra-se nas turmas de final de ciclo, como no terceiro ano, no caso do ciclo de 

alfabetização, por exemplo, ou nas turmas finais do processo de escolarização, seja do Ensino 

Fundamental ou do Ensino Médio. Dessa forma, a “culpa” pela evasão recai sobre o aluno e é 

legitimada “a partir da ideologia do esforço pessoal no interior da escola, responsabilizando  

os alunos pelos seus próprios fracassos” (FREITAS, 2002, p. 309). Essa ideologia considera 

que havia espaço para o sujeito na escola, contudo, ele próprio não demonstrou esforço 

suficiente para permanecer e essa atitude trará consequências a seu contexto social, como a 

oferta de emprego limitada a profissões consideradas menos nobres. 

Tanto a ideia de internalização de custos, quanto a de exclusão branda ou eliminação 

adiada estão relacionadas às realidades vividas pelos sujeitos das camadas pobres e colaboram 

para a manutenção da exclusão social. Esses motivos fazem ampliar a reflexão sobre a 

organização escolar em ciclos e possibilitam tratá-la de forma mais crítica, a fim de que a 

garantia da qualidade da aprendizagem das crianças, do papel social da escola para 

transformação na vida dessas pessoas supere esses paradigmas de manutenção da condição de 

fracasso de muitas crianças, jovens e adultos. 

 
 Aspectos políticos 

 
 

Ao estudar sobre a implementação da política de ciclos em uma rede de ensino, 

encontra-se na teoria de Basil Bernstein34 pressupostos teóricos que ajudam a compreender a 

 

34 Basil Bernstein (1924-2000), sociólogo inglês, foi professor do Instituto de Educação da Universidade de 

Londres e director da Sociological Research Unit, situa entre os sociólogos do século. Mostrou um constante e 

particular interesse pela educação, constituindo as suas ideias numa gramática mais avançada para compreender 
os presentes sistemas educativos e as mudanças que neles têm tido lugar. Inspirou muitas gerações de 

investigadores, educadores e estudantes de todo o mundo, continuando o seu legado a modelar a forma como 

fazemos investigação e como compreendemos o mundo social (DAVIES 2001, p.1, apud MORAIS, Ana Maria, 

2017). Disponível em: <http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/bernstein10.pdf> Acesso em: 09.jan.2017. 

http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/bernstein10.pdf
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relação dessa política e a prática pedagógica vivenciada na escola. Basil Bernstein tinha, 

como objeto de estudo, as questões relacionadas ao currículo, reprodução e transmissão 

cultural. Suas produções fazem relação entre os temas citados anteriormente e a organização 

da sociedade em classes. Por isso, conceitos como código, controle, identidade cultural 

aparecem em evidência nos seus trabalhos e ajudam a entender a organização da escola e a 

política de ciclos. 

Analisando a prática pedagógica, Bernstein apresenta dois campos em que essa prática 

pode ser associada: o que se refere à pedagogia visível e o relacionado à pedagogia invisível. 

Para cada um desses tipos de pedagogia, o teórico estabelece regras hierárquicas, de 

sequenciamento e criteriais, a fim de melhor estabelecer uma relação entre essas regras, a 

escola e a prática pedagógica vivenciada na organização dos ciclos. Apresenta-se, a seguir, as 

principais características de cada uma delas. 

Conforme Bernstein (1996, p.103), uma 

 

[…] pedagogia visível sempre [...] colocará a ênfase no desempenho da criança, no 

texto que a criança está criando e no grau no qual aquele texto está satisfazendo os 

critérios. Assim, os adquirentes serão avaliados conforme o grau no qual eles 

satisfazem os critérios. Uma pedagogia visível coloca a ênfase no produto externo  

da criança. 

 

Assim, a pedagogia visível tem relação com práticas pedagógicas de origem 

conservadoras, nas quais o resultado da produção do aluno era sempre o mais importante. 

Esse tipo de prática também é característico do regime seriado, uma vez que o desempenho é 

o fator considerado para a promoção ou reprovação da criança de uma série para a outra 

(MAINARDES, 2007). 

Acerca das regras estabelecidas por Bernstein, na pedagogia visível é possível 

identificar que as regras hierárquicas são consideradas como regra dominante. Isso porque 

“estabelecem condições para a ordem, o caráter e os modos de comportamento” 

(BERNSTEIN, 1996, p. 97), ou seja, as regras hierárquicas se traduzem na relação de poder 

entre os sujeitos que, nesse caso, fazem parte diretamente do processo de aprendizagem: o 

professor e o aluno. Na pedagogia visível, a regra hierárquica é explícita, pois a forma de 

distribuição de poder é evidente: o professor é o condutor da aprendizagem, dono do saber, 

sua figura e seu discurso ganham papel central nesse processo; é ele quem estabelece “o quê”, 

“quando” e “como” vai ser ensinado e, além disso, todos os alunos são considerados de forma 

homogênea (MAINARDES, 2007). Além disso, o aluno é considerado como sujeito passivo, 
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a mercê de um ensino repetitivo, no qual o principal procedimento para a aprendizagem é a 

memorização. 

Ainda na pedagogia visível, as regras do que se chama sequenciamento estão 

relacionadas à quantidade de conteúdo que o aluno precisa aprender em um determinado 

tempo e em que velocidade essa aprendizagem deve ocorrer (o que se denomina 

compassamento). Segundo Bernstein (1996, p. 99), em uma pedagogia visível, as regras de 

sequenciamento/compassamento também são explícitas e regulam o desenvolvimento da 

criança, comumente em termos de idade. “[...]. Essas regras de sequenciamento podem estar 

inscritas em listagem de conteúdos, em currículos, em regras de comportamento, em regras de 

prêmio e castigo [...]”. 

Sendo assim, uma vez explícitas, essas regras tornam claro para a criança o que se 

espera dela a cada período escolar e, para tanto, essas exigências também são explícitas no 

currículo escolar. O final de cada um desses períodos costuma ser marcado por rituais de 

transição traduzidos em formaturas, entrega de diplomas, premiações ao aluno destaque, 

elogios, medalha de honra ao mérito, entre outras formas de publicitar a conquista dos 

melhores alunos. 

O último grupo de regras, Bernstein denomina de “criteriais”. Essas regras, na 

pedagogia visível, referem-se a deixar sempre de forma explícita os critérios para análise ou 

avaliação de um produto construído pela criança, ou seja, ela sempre terá conhecimento do 

que não foi capaz de atingir para chegar ao nível esperado de aprendizagem naquela série em 

que se encontra e, em consequência, ser aprovada. Os critérios de avaliação são bem definidos 

e o tipo de avaliação a ser realizada segue sempre uma mesma formatação, com a ênfase no 

produto. Nesse caso, a produção ou o desempenho do aluno sempre recebe mais atenção do 

que o processo vivenciado por ele e, em decorrência disso, há estratificação entre os alunos de 

uma mesma turma ou entre turmas da mesma série, de modo que aquele que conseguiu 

alcançar os critérios estabelecidos pelo professor e pela escola/currículo recebe maior 

valorização que o outro aluno que foi, por motivos diversos, “menos competente” que o 

colega. Os fundamentos da teoria behaviorista (SKINNER) (1904-1990) podem ser 

percebidos na pedagogia visível. 

Em contrapartida, de acordo com Bernstein (1996), a pedagogia invisível é composta 

pelas mesmas regras (hierárquicas, sequenciais e criteriais), porém, apresentadas ao aluno de 

forma implícita. Dessa forma, a pedagogia invisível tem, como centro do processo de 

aprendizagem, a criança, mas o professor tem conhecimento de todo esse processo. Para isso, 

tais regras “[…] são conhecidas apenas pelo transmissor e, nesse sentido, uma prática 
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pedagógica desse tipo é (ao menos inicialmente) invisível para o adquirente, essencialmente 

porque é o adquirente, em vez do transmissor, que parece preencher o espaço pedagógico” 

(BERNSTEIN, 1996, p. 104). 

Na pedagogia invisível, o foco do processo pedagógico não é o produto que o aluno 

produziu, nem há preocupação em estabelecer um ranking com o melhor de cada série/ano; ao 

contrário, seu foco está no desenvolvimento de procedimentos e competências de ordem 

interna relacionados a aspectos cognitivos, linguísticos, culturais, sociais e afetivos que são 

peculiares de cada ser humano. Por esse motivo, Mainardes (2007) considera que a 

organização escolar em ciclos apresenta características da pedagogia invisível e a fim de 

melhor compreendê-la, apresenta-se, a seguir, a relação que pode ser estabelecida entre essa 

forma de organização escolar e as regras hierárquicas, de sequenciamento e criteriais. 

No caso das regras hierárquicas, a diferença na relação da comunicação /linguagem 

estabelecida entre aluno e professor é a principal marca referente a uma pedagogia invisível. 

Em oposição à pedagogia visível, onde o professor era o centro e detinha o controle por meio 

da fala, na pedagogia invisível a criança ganha autonomia para atuar sobre o processo de 

aprendizagem, tem sua singularidade respeitada e compreendida e é incentivada a todo 

momento a expressar seus sentimentos, pensamentos e opiniões. Essas características têm 

uma relação direta com a escola organizada em ciclos, uma vez que esse tipo de organização 

escolar tende a considerar o aluno como sujeito principal no processo educativo, um sujeito 

ativo, com direito a vez e voz. No caso do ciclo de alfabetização, esses atributos são 

traduzidos por meio dos direitos de aprendizagem, que visam, entre outros, favorecer 

diferentes condições de ensino de forma a respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem 

existentes em uma mesma turma. Os fundamentos da teoria construtivista e interacionista 

podem ser percebidos na Pedagogia invisível. 

As regras de sequenciamento e compassamento (referentes à quantidade e tempo 

previsto para a aquisição da aprendizagem) são, também, implícitas ao aluno, segundo as 

características da pedagogia invisível. Isso significa que “a criança não tem conhecimento do 

seu projeto temporal” (MAINARDES, 2007, p. 49), e, em consequência, não sofre com a 

pressão do conteúdo ou das habilidades que precisam ser assimiladas ou desenvolvidas em 

cada fase escolar. Vale ressaltar, mais uma vez, que o projeto temporal deve estar claro para o 

professor responsável pela aprendizagem de cada aluno, pois, enquanto profissional, ele tem a 

função de mediar o seu desenvolvimento de maneira que esse processo lhe seja invisível, mas 

conhecido e compreendido por ele e pela equipe pedagógica, por meio de diagnósticos, 

planilhas e instrumentos de acompanhamento da aprendizagem etc. 
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Na escola organizada em ciclos, há um afrouxamento dessa regra e Mainardes (2007, 

p.50) indica que tal afrouxamento é revelado por meio da ampliação do tempo de 

aprendizagem, no caso, os três anos para a alfabetização. Segundo o autor, “isso se dá pela 

eliminação total ou parcial da reprovação e, em alguns programas, a inclusão de mais um ano 

no Ensino Fundamental”. Hoje, o Ensino Fundamental de nove anos é uma realidade nas 

redes escolares do Brasil e, em grande parte delas, pelo menos, no ciclo de alfabetização a 

progressão continuada dos alunos é garantida. 

Na pedagogia invisível, as regras criteriais também são implícitas, isto é, “a criança 

não conhece, exceto de um modo muito geral, os critérios que ela tem que satisfazer” 

(BERNSTEIN, 1996, p. 103). Esses critérios estão relacionados diretamente ao processo 

avaliativo. O aluno não sabe como será avaliado, quando está sendo avaliado e os critérios  

que fazem parte dessa avaliação, e, em alguns casos, os professores não sabem ‘como’, 

‘quando’ e ‘o quê’ avaliar, bem como a equipe pedagógica não consegue construir os critérios 

e formas de avaliação. Enquanto que numa pedagogia visível era comum estipular o nível de 

aprendizagem a ser alcançado na determinação de um valor, na pedagogia invisível, o foco da 

aprendizagem se traduz no desenvolvimento de competências, respeitando o ritmo de 

progressão de cada um, bem como oferecendo o apoio e os recursos necessários para que a 

aprendizagem seja consolidada (MAINARDES, 2007). 

No caso das escolas que optam pelo funcionamento em ciclos, o sistema de avaliação 

passa por uma mudança significativa, na qual “os critérios de avaliação tornam-se mais 

implícitos e difusos” e “a avaliação deve ser usada para realimentar o processo de ensino e 

atender às diferentes necessidades de aprendizagem” (MAINARDES, 2007, p. 50). Assim, a 

avaliação perde a função classificatória e ganha um caráter mais diagnóstico, contínuo e 

processual. 

A partir da compreensão das regras hierárquicas, criteriais e de sequenciamento da 

pedagogia visível, considera-se que a organização escolar em ciclos pode representar uma 

alternativa ao fracasso escolar quando o foco está na aprendizagem da criança e, não nos 

fatores administrativos / financeiros, como se mostra de forma implícita em muitas redes de 

ensino. Por isso, estabelecer a alfabetização das crianças até o 3º ano do Ensino Fundamental 

como meta contemplada no PNE e indicar a organização dessa fase escolar no regime de ciclo 

representa uma tentativa de minimizar os efeitos e descontinuar o fracasso escolar  

impregnado na realidade das escolas públicas brasileiras. 

Sobre o fracasso escolar, é importante esclarecer que se considera esse fenômeno a 

partir do contexto histórico e social que constituiu a educação brasileira (PATTO, 1999). 
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Apesar de reconhecer que a população está imersa em uma cultura letrada, as oportunidades 

de acesso aos benefícios advindos dela são restritas a uma minoria pertencente às classes 

abastadas. Por isso é incomum que crianças de escolas particulares finalizem o primeiro ano 

do Ensino Fundamental sem estarem alfabetizadas; ao contrário, muitos já terminam a etapa 

da educação infantil com certo domínio da leitura e da escrita, realidade bem diferente das 

crianças pertencentes às classes populares da sociedade. 

Patto (1999) alerta que a concepção de escola como uma “instituição redentora da 

humanidade” tem sua base firmada nos pressupostos do capitalismo, no qual a sociedade de 

classes representaria a garantia de igualdade de direitos entre os cidadãos. Entretanto, na 

prática, sabe-se que essa premissa não se efetivou e que é preciso considerar tantos outros 

fatores para a transformação da humanidade que, apenas, a inserção das crianças na escola. 

Ainda é forte o movimento pedagógico que busca a qualidade da educação para, 

especialmente, as crianças pobres. Esse movimento tem, como base, o desenvolvimento 

infantil que defende a “participação ativa do aluno no processo de aprendizagem” (PATTO, 

1999, p. 48). Essa premissa coaduna com os ideais defendidos por Bernstein (1996) na 

pedagogia invisível e é fundamento para a organização escolar em ciclos. Acredita-se que  

essa perspectiva possa favorecer a construção de sujeitos críticos e autônomos, uma vez que 

considera a criança como um ser com capacidades próprias e com potencial de aprendizagem 

e reflexão, numa escola que também acredita no potencial e nos conhecimentos dessas 

crianças. 

Cruz e Albuquerque (2012) reforçam a relevância da organização escolar em ciclos, 

em especial no período destinado à aprendizagem da leitura e da escrita, pois consideram 

[...] a alfabetização, na escolaridade em ciclos, como uma política que tem 
preocupação de construir uma educação emancipatória que vislumbra a criança 

como um leitor e um produtor de textos. Assim, a alfabetização passa a se tornar 

um instrumento e fator decisivo para a conquista e o exercício da cidadania. 

(CRUZ; ALBUQUERQUE, 2012, p. 6). 

 

As autoras, que defendem a alfabetização na perspectiva do letramento, reiteram que 

aprender a ler e a escrever são ações relacionadas à autonomia do sujeito enquanto cidadão, 

com possibilidade de atuar de forma ativa na sociedade. Para tanto, o processo de 

alfabetização se tornará mais efetivo ao educando, caso a relação estabelecida entre o ensino e 

a aprendizagem o considere como centro do trabalho educativo. Essa proposta, com foco no 

aluno, tende a minimizar os efeitos do fracasso escolar, uma vez que a instituição de ensino se 

apresenta como mais significativa para a criança. 
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 O ciclo no município de Teixeira de Freitas – BA 

 
 

Desde a implantação do Ensino Fundamental de nove anos no município, em 2006, e, 

em consequência, a inclusão da criança de seis anos nessa etapa da Educação Básica, que a 

rede de ensino, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), vem 

fazendo ajustes quanto à sua organização. Isso inclui, não apenas o aumento na oferta de 

matrículas, como, também, adaptações das propostas curriculares, espaços, tempos, gestão, 

avaliação e formação dos profissionais envolvidos. 

De acordo com o documento preliminar que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Municipais para o Ciclo de Alfabetização (DCMA) no município, o projeto de implantação do 

Ensino Fundamental de nove anos já contemplava o 1º e 2º anos, organizados em formato de 

ciclo. Entretanto, na prática, o que estava estabelecido era o regime de progressão continuada 

entre essas séries/anos, pois, não havia referência à organização desses anos em ciclo nem 

mesmo no Regimento Escolar Unificado, aprovado em 2011, pela SMEC. 

Ao tratar da organização do Ensino Fundamental, o artigo 50 do referido Regimento 

estabelece que “O Ensino Fundamental com duração de nove anos estrutura-se em 02 (dois) 

blocos: anos iniciais e anos finais, com a seguinte organização: I. 1º ao 5º ano, com início aos 

6 anos de idade; II. 6º ao 9º ano”. (TEIXEIRA DE FREITAS, 2011). Não é encontrada 

nenhuma referência ao regime de ciclos ou às suas características, havendo a menção a 

“blocos”, fator que permitiria uma compreensão equivocada de que os anos iniciais do Ensino 

Fundamental seria organizado a partir de dois ciclos (um de 1º ao 3º ano e outro de 4º e 5º 

anos). Contudo, a nomenclatura utilizada apenas faz jus à organização pedagógica, a fim de 

facilitar o acompanhamento sistemático dos anos que compreendem o Ensino Fundamental. 

Entretanto, o capítulo X, que trata da avaliação do processo de ensino aprendizagem, 

contempla, no parágrafo 2º do Artigo 91, que, para os alunos matriculados no 1º ano do 

Ensino Fundamental de nove anos, “a avaliação não assume caráter promocional, havendo 

progressão continuada do aluno ao final do ano letivo” (TEIXEIRA DE FREITAS, 2011). 

Mais uma vez, não há clareza na referência apresentada em relação à proposta de organização 

em ciclos pela qual o município optou por trabalhar. Em continuidade, o mesmo documento 

estabelece que a retenção de alunos só é permitida por desempenho (notas) a partir do 2º ano. 

Dessa forma, aos alunos que fazem parte do 1º ano, o critério estabelecido para a retenção era 

apenas o não cumprimento de 75% de frequência. Com a regulamentação do ciclo básico de 

alfabetização em 2014, essa progressão foi estendida, também, do 2º para o 3º, permitindo a 
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reprovação apenas ao final do ciclo, ou em qualquer uma das turmas, quando não observada a 

exigência de frequência mínima de 75% das aulas. 

Considerar apenas progressão continuada como um critério que define o regime de 

ciclo é um equívoco que, muitas vezes, as redes de ensino cometeram justificadas na LDB 

9.394/1996, como cita Mainardes (2007). Entretanto, o autor chama atenção para as 

diferenças que se estabelecem entre essas formas de organização escolar. Na progressão 

continuada, as séries (no caso, ano letivo, como é chamado no regime de ciclos) são mantidas 

e a reprovação deixa de existir em algumas delas, como do 1º para o 2º ano, como acontecia 

em Teixeira de Freitas antes da aprovação do ciclo de alfabetização. Já os ciclos, seja de 

aprendizagem ou de formação humana, trazem consigo alterações, já especificadas 

anteriormente, que têm relação quanto ao currículo, avaliação, formação e organização 

escolar. 

É apenas em 2014, com a Resolução nº 001/14, que o município de Teixeira de Freitas 

– BA legaliza a regulamentação do Ciclo Básico de Alfabetização. No seu texto, a resolução 

garante a progressão sem interrupção no ciclo, admitindo a reprovação apenas ao final do 3º 

ano ou caso os alunos apresentem a quantidade excedente de 25% de faltas em qualquer ano 

do ciclo. Nesse contexto, há, também, uma crítica à progressão continuada, visto que essa 

organização apenas está relacionada à diminuição das taxas de reprovação e evasão e ao fluxo 

dos alunos durante o Ensino Fundamental. Aliás, é importante lembrar que esses foram os 

fatores que serviram de motivação inicial para o surgimento da proposta de ciclos no Brasil e 

para o desenvolvimento dos conceitos de eliminação adiada e exclusão branda no interior dos 

ciclos. Dessa forma, pode-se pensar que, talvez, mais uma vez, a qualidade da aprendizagem 

não seja a mola propulsora da organização escolar vigente. 

Ainda no documento preliminar que estabelece as diretrizes para o ciclo de 

alfabetização (DCMA), é encontrado o percurso vivenciado pela rede de ensino no caminho 

para a implantação do ciclo de alfabetização. Essa trajetória contou com momentos de estudo 

sobre a organização escolar em ciclos com os coordenadores pedagógicos e professores 

alfabetizadores, além de reuniões em parceria com o Conselho Municipal de Educação 

(CME), Sindicato de professores (APLB) e representantes do setor pedagógico da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura. 

Apesar da menção da participação dos professores no processo de implantação do 

ciclo, efetivamente, a oportunidade da discussão sobre o tema ficava restrita aos encontros de 
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formação do PNAIC e no AC35 (Atividades Complementares). Nesses, a discussão era 

conduzida pelo coordenador pedagógico, como mediador, e, em alguns casos, esse 

profissional não teria acesso a momentos significativos de aprofundamento teórico/legal sobre 

o tema. Assim, mais uma vez, a organização em ciclo é implantada sem a efetiva participação 

dos professores e esse fator é evidenciado por meio da fala da maioria dos professores 

alfabetizadores que atuam na rede. 

Ainda assim, finalizada as discussões sobre a implantação do ciclo no município e, 

apesar de algumas opiniões avessas à proposta, o Núcleo de Apoio Pedagógico aos Anos 

Iniciais (NAPE) encaminhou ao Conselho Municipal de Educação o documento que 

sistematizava a organização do 1º, 2º e 3º anos em formato de ciclo. Apesar de iniciar o ano 

letivo já funcionando no regime de ciclo, conforme orientação da SMEC, é apenas em julho 

de 2014 que a Resolução oficial é aprovada e publicada pelo órgão competente. Os anos 

posteriores do Ensino Fundamental no município (4º ao 9º ano), continuam funcionando 

seguindo a lógica do regime seriado. 

Embora a organização em ciclos do 1º ao 3º ano seja recente no município, não havia, 

até meados de 2016, um documento que estabelecesse as especificidades da organização e do 

funcionamento desse ciclo. É apenas com a adesão ao Pacto Estadual pela Alfabetização na 

Idade Certa (PACTO BAHIA), programa da Secretaria do Estado da Bahia, motivada pelo 

movimento de ações integradas entre o Pacto Estadual (conhecido como Pacto Bahia) e o 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que é implantado o Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Alfabetização e Letramento (NALFA). 

O NALFA é o núcleo responsável pelo acompanhamento das ações relacionadas ao 

ciclo de alfabetização no município. Sua criação está pautada na Portaria Municipal nº 28 de 

25 de maio de 2016 (ANEXO A) e tem, como integrantes: a representante do Núcleo de 

Apoio à Formação Profissional, a coordenadora municipal do PACTO/PNAIC, a 

coordenadora pedagógica multiplicadora do PACTO, as orientadoras de estudo do 

PACTO/PNAIC, a representante dos professores alfabetizadores e a representante dos 

coordenadores pedagógicos municipais. Além disso, compete, também, ao NALFA, a 

organização do DCMA, documento que já se encontra em versão preliminar, utilizada, 

inclusive, para justificar informações nesse trabalho. 

De acordo com a mesma Portaria, o NALFA tem, como objetivo, o fortalecimento da 

política de garantia do direito à alfabetização com letramento, ou seja, o trabalho do NALFA 

 

35 Atividades Complementares (AC) corresponde ao tempo destinado ao planejamento individual e coletivo das 

atividades desenvolvidas na escola, semanalmente. 
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está diretamente ligado à promoção de ações que visem o alcance da meta 5 do PNE: 

alfabetizar todas as crianças até o 3º ano do Ensino Fundamental. 

A partir da criação do NALFA, foram realizadas diversas reuniões para estudo, 

discussão e construção das Diretrizes Curriculares Municipais para o Ciclo de Alfabetização. 

A proposta de construção dessas Diretrizes era norteada e supervisionada pelas orientações 

oriundas da coordenação regional do PACTO/PNAIC. Durante esse processo, a pesquisadora 

participou das reuniões a convite da coordenadora municipal como representante de 

professores. Na oportunidade, discutiu-se a necessidade da implantação de ações na tentativa 

de favorecer o avanço da aprendizagem no ciclo de alfabetização. 

O documento que traz as Diretrizes teria a função de apresentar orientações gerais para 

a organização e o funcionamento do ciclo de alfabetização e, para tanto, deveria contemplar 

aspectos relacionados a: critérios para ingresso e permanência com sucesso dos alunos no 

percurso do ciclo, concepção e organização do currículo, definição das práticas pedagógicas 

que serviriam de base para a organização do trabalho pedagógico no ciclo, contemplando os 

direitos e objetivos de aprendizagem, a interdisciplinaridade e a diversidade, além do trabalho 

a partir de sequências e projetos didáticos. Além disso, deveria estar presente nas Diretrizes a 

Matriz Curricular proposta para o ciclo, as especificidades na organização do trabalho 

pedagógico por área do conhecimento e o processo de avaliação do qual os alunos do ciclo 

participariam. 

Contudo, apesar dos esforços e envolvimento da equipe responsável pela construção 

dessas Diretrizes, o documento não pôde ser finalizado em 2016, como previa a meta da 

coordenação regional do PACTO/PNAIC, e, em 2017, aguarda orientações da nova equipe de 

governo, responsável pelo núcleo na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Teixeira 

de Freitas (SMEC). De acordo com as informações da SMEC, não há previsão para a 

continuidade dos estudos e construção das Diretrizes, nem mesmo sobre a continuidade da 

existência e funcionamento do NALFA. Isso indica uma marca da descontinuidade dos 

programas em andamento no município, quando se muda a gestão municipal, que não 

continua com o processo formativo dos professores alfabetizadores e, consequentemente, com 

a política de alfabetização. 

Como não pode ser encontrada, ainda que na versão preliminar das DCMA, uma 

consideração expressa e específica sobre o conceito de ciclo de alfabetização, a não ser que 

compreenda as turmas do 1º ao 3º ano, buscou-se um conceito que apresentasse uma definição 

mais próxima do que se efetiva na rede de Teixeira de Freitas, o que foi descoberta no 

dicionário do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE). Segundo o Ceale, 
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O ciclo de alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental é compreendido 

como um tempo sequencial de três anos, ou seja, sem interrupções, por se 

considerar, pela complexidade da alfabetização, que raramente as crianças 

conseguem construir todos os saberes fundamentais para o domínio da leitura e da 
escrita alfabética em apenas um ano letivo (CEALE, 2007). 

 

Esse conceito retoma a importância da continuidade dos estudos para que haja 

progressão da aprendizagem, no caso, o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, 

bem como das outras áreas do conhecimento. As Diretrizes (DCMA) não indicam o tipo de 

ciclo que está sendo organizado no município mas, partindo dos estudos realizados até aqui e 

do conhecimento do funcionamento da rede, pode-se inferir que se trata de um ciclo de 

aprendizagem baseado nas seguintes justificativas: o tempo de duração do ciclo é curto (três 

anos), há reprovação no final do ciclo (3º ano), há a inclusão do documento que estabelece 

objetivos de aprendizagem (descritores) junto a proposta curricular e alterações no processo 

de avaliação (valorização dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos). Compreende-se, 

porém, que a rede municipal ainda há muito que estudar a fim de que as características do 

ciclo de aprendizagem sejam incorporadas por toda a equipe que atua no ciclo de 

alfabetização. 

No próximo capítulo será apresentado os conceitos relacionados à apropriação do 

Sistema de Escrita Alfabética e à construção do processo de alfabetização pelas crianças. 
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3 O SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA 

 
 

Esse capítulo tem, como objetivo, apresentar o Sistema de Escrita Alfabética (SEA) e  

o percurso que a criança desenvolve para se apropriar de tal aprendizagem no ciclo de 

alfabetização. A estrutura do capítulo está dividida em três seções: na primeira, é apresentado 

um breve histórico da escrita até o seu desenvolvimento enquanto sistema; a segunda trata do 

conceito e das propriedades que fundamentam o SEA; e na terceira, é discutido sobre os 

direitos e objetivos de aprendizagem previstos para o eixo Apropriação do SEA no ciclo de 

alfabetização. 

 
 A escrita: da pré-história à atualidade 

 
 

Como aconteceu com vários outros fenômenos sociais, a escrita surgiu para atender a 

uma demanda da sociedade. No período da pré-história, enquanto os homens ainda eram 

nômades, a representação da linguagem oral por meio do registro escrito se dava por meio de 

desenhos feitos em paredes. Os desenhos isolados ou em sequência significavam a 

interpretação pessoal do mundo ao redor do homem ou de fatos que faziam parte da sua 

vivência. A fim de exemplificar tais expressões, Faraco (2016) cita o desenho de animas que 

foram encontrados na Espanha, mais precisamente, nas paredes da caverna de Altamira e 

lembra, também, das imagens que representavam a caça, presentes na caverna de Lascaux, na 

França. 

Cagliari (2004) também defende o surgimento dos sistemas de escrita a partir dos 

desenhos. Para ele, “a escrita começou a existir no momento em que o objetivo do ato de 

representar pictoricamente tinha, como endereço, a fala e como motivação fazer com que 

através da fala o leitor se informasse a respeito de alguma coisa” (CAGLIARI, 2004, p. 105). 
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O autor explica que usar a escrita para transmitir uma informação refere-se ao atendimento da 

demanda inicial do surgimento, porém, sabe-se que, atualmente, a escrita assume diferentes 

funções. É válido ressaltar a relação estabelecida entre a leitura e a escrita desde o início da 

sua concepção, uma vez que a leitura é entendida como uma interpretação da escrita 

(CAGLIARI, 2004). 

À medida que a necessidade de fixar moradia em determinado lugar foi tornando-se 

uma realidade para o homem e o agrupamento coletivo foi moldando a organização da 

sociedade que existe hoje, o registro escrito tornou-se um modo fundamental de representação 

e expressão do pensamento, visto que o 

 
[...] aumento da complexidade da vida econômica, social e política trouxe consigo a 

necessidade do desenvolvimento de sistemas de registros gráficos de contabilidade 

(estoque de grãos e animais, por exemplo) e administração  (decisões 

governamentais e acordos diplomáticos). A criação do meio escrito de expressão da 

linguagem verbal respondeu basicamente a esta necessidade (FARACO, 2016, p. 

53). 

 

Além dos exemplos que aparecem na citação, o autor ainda destaca que a criação de 

um registro escrito mais elaborado, favoreceu o registro e a propagação das manifestações 

culturais como um todo, fator que, consequentemente, permitiu o acesso a informações que 

poderiam ter desaparecido, caso ficassem restritas à linguagem oral. 

Cagliari (2004) considera que o surgimento da escrita se deu em três momentos 

diferentes, o que define como fases da escrita. A primeira fase, chamada de pictórica, é 

caracterizada pelo registro escrito a partir dos pictogramas, onde os signos gráficos 

representavam as características do objeto a que estava relacionado, ou seja, não havia 

associação do registro ao som e sim, a imagem que estava sendo representada. 

A segunda fase é conhecida como ideográfica e nela o registro escrito é representado 

por ideogramas. Os ideogramas são comumente associados aos logogramas. Nesse caso, os 

signos gráficos representavam “a palavra em si sem a mediação da imagem do objeto, o que 

garantiu maior amplitude e funcionalidade ao ato de escrever, já que nem todas as palavras 

fazem referência a objetos visíveis e figuráveis” (FARACO, 2016, p. 54). A escrita chinesa é 

um exemplo de um sistema logográfico que permanece até hoje. 

Nesse processo de ampliação da compreensão das formas realizáveis do registro, 

encontram-se povos que desenvolveram um sistema em que ao invés do signo gráfico 

representar uma palavra, este passou a representar uma sílaba. São os sistemas silábicos, 

representados, atualmente, pela escrita japonesa. Faraco (2016) explica que os silabários 
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ampliaram, consideravelmente, as possibilidades de comunicação por meio da escrita. Isso 

porque, os sistemas logográficos passaram a combinar, não só o a expressão de uma palavra 

(no caso dos logogramas), como também uma sílaba (no caso dos silabários). 

Fazendo uma alusão a um exemplo que o próprio autor apresenta, pode-se imaginar a 

“pá”. Com a evolução do sistema logográfico, o logrograma (signo) utilizado para representar 

a palavra pá, representaria também, a sílaba /pa/. Dessa forma, o mesmo símbolo seria usado 

para escrever, por exemplo, as palavras panela, pavão, pamonha etc. Foi, justamente, a 

compreensão do nível silábico das palavras que permitiu que os sistemas de escrita fossem se 

modificando ao longo do tempo e, a partir do contexto de cada sociedade, se chegar ao 

conhecido sistema de escrita alfabética. 

O sistema silabário contribuiu para que a escrita chegasse à terceira fase, chamada por 

Cagliari (2004, p.109) de alfabética. Essa fase, segundo o autor “[...] se caracteriza pelo uso 

de letras. Estas tiveram sua origem nos ideogramas, mas perderam o valor ideográfico, 

assumindo uma nova função de escrita: a representação puramente fonográfica”. E foi a partir 

da contribuição dos egípcios, fenícios, gregos e romanos que se chegou ao sistema de escrita 

alfabética e aliado a ele, as letras do alfabeto que se conhece hoje. 

Ferreiro (2013, p. 28) contribui com a organização desse pensamento sobre a escrita 

quando menciona que 

 
Os ideogramas dão lugar aos logogramas; em seguida descobre-se que as palavras 
têm segmentos silábicos e aparecem os silabogramas, com os que se reduz 

notavelmente o número de signos; para reduzir ainda mais este número, as sílabas se 

segmentam em fonemas consonânticos e o gênio marítimo dos fenícios leva esta 

escrita consonântica através do Mediterrâneo. Sabe-se que marinheiros são pessoas 

propensas a encontrar novidades. Seduzidos pela inovação da escrita, os gregos se 

limitaram a acrescentar-lhe as vogais. Assim, nasce a escrita alfabética, elegante e 

eficiente, a primogênita nascida desse encontro entre fenícios e gregos. 

 

Este sistema de escrita tem como consequência cinco dificuldades: a primeira, a 

passagem da escrita mesopotâmica à grega, que deixa as escritas asiáticas – Japão, Coreia e 

China – marginalizadas; a segunda, “supõe que os habitantes dessas épocas históricas podiam 

ter acesso, [...], às unidades fonéticas da língua”, mas, “esse ‘fonema prático’ concretizado em 

uma letra, teve que esperar mais de vinte séculos para chegar a ser teorizado, o que deveria ser 

objeto de reflexão” (FERREIRO, 2013, p. 28 – grifo da autora). A terceira diz respeito ao fato 

de que se a escrita fosse considerada como o “ápice do desenvolvimento, só seria esperado  

um aperfeiçoamento dos princípios alfabéticos na longa história que vai da origem grega à 

expansão na Europa” (2013, p. 28-29). A quarta, indica que as “pesquisas mais recentes 
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evidenciam que nenhum sistema de escrita original é ‘puro’. Mesmo o sistema cuneiforme 

mesopotâmico [...]”. E, por último, a constatação de que, segundo a visão evolucionista, “uma 

vez, conhecedores das vantagens inerentes à escrita alfabética [...] os usuários de outros 

sistemas se submeteriam a esta inovação técnica” (FERREIRO, 2013, p. 29). 

Entretanto, países como a China e o Japão mantêm seus próprios sistemas de escrita, 

mas conhecem como funciona a escrita alfabética e tal escolha não os torna países menos 

importantes do que aqueles que optaram pelo uso da escrita fonográfica, mesmo com as 

pressões internacionais para lidarem com a economia, a produção e socialização do 

conhecimento etc. Assim, desde a origem mais remota, “[…] os sistemas de escrita aparecem 

associados aos centros urbanos hierarquicamente organizados (falo dos sistemas de escrita, 

não das diversas marcações que os procederam). Era uma escrita controlada pelo poder 

(econômico, político, jurídico e religioso)” (FERREIRO, 2013, p. 31). 

Tratando da escrita alfabética e, mais especificamente, do sistema que se utiliza no 

Brasil (SEA), parecia, até pouco tempo, ser impossível questionar a noção do Sistema de 

Escrita Alfabética enquanto código. Ele servia para codificar a fala e o processo de 

interpretação desse código era conhecido como decodificação, ou seja, a grosso modo, as 

letras (signos gráficos) traduziam o som dos fonemas. Assim, escrever era codificar e ler era 

decodificar. Hoje, com a ampliação dos estudos e pesquisas sobre o tema, concebe-se o SEA 

como um sistema de representação e, também, um sistema notacional (SOARES, 2016; 

MORAIS, 2012). Dessa forma, a escrita não traduz, simplesmente, os sons da fala, mas é 

formada por um complexo sistema com propriedades específicas que precisam ser 

compreendidas pelo aprendiz a fim de que ele, não somente saiba operar, como, também, 

fazer uso desses sistemas nas diversas situações sociais em que está imerso. 

Assim, entender a escrita como um processo em movimento, remete à dinamicidade 

que envolve a sua apropriação por parte do aprendiz. Por esse motivo, o ensino da escrita 

também deve obedecer ao princípio do movimento e não se adequa à inércia dos antigos 

métodos de alfabetização. Sob a ótica dos métodos analíticos e sintéticos, a aprendizagem da 

escrita se dava por meio técnico e mecânico, a partir de tarefas pré-estabelecidas em um 

manual de atividades que precisavam ser cumpridas pelo aluno. Ao fim dessa fase, o sujeito 

seria capaz de ler e escrever, na mais pura relação dessas ações com as de codificar e 

decodificar. Essa proposta contribuía para depositar a “culpa” do fracasso naqueles que não 

aprendiam a ler e escrever. Vê-se, aqui, que mesmo no regime seriado e tradicional, o aluno já 

era o único responsabilizado pela não aprendizagem, inocentando o restante da equipe escolar 

do fracasso escolar. 
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Os estudos e pesquisas de Ana Teberosky e Ferreiro (1999) e, atualmente, Magda 

Soares (2012; 2013), Artur Gomes de Morais (2012), junto às equipes do Ceale36 e do Ceel37, 

oportunizaram uma compreensão mais ampla e aprofundada da maneira como a criança 

concebe a apropriação da escrita. 

 
Da mesma forma que a história da escrita através dos povos e dos séculos não é 

redutível a um percurso linear guiado pela eficiência e simplicidade da transcrição 

dos enunciados orais, os processos de apropriação da escrita pelas crianças também 

não podem se caracterizar como uma progressão do simples (fonemas ou sílabas) ao 

complexo (orações ou textos), do concreto (o desenho) ao abstrato (as letras) 

(FERREIRO, 2013, p. 30). 

 

O conhecimento acerca da organização e modos de funcionamento do sistema de 

escrita alfabética permite entender que o seu processo de aquisição se dá entre idas e vindas, 

construções e reconstruções e, em especial, por tentativas da escrita. Essas tentativas 

desmistificam a ideia do erro nesse processo e serão melhor esclarecidas na próxima seção. 

Portanto, a seguir, detalha-se o conceito de sistema de escrita alfabética e suas propriedades, 

bem como a concepção de alfabetização que sustenta a base teórica desse trabalho e orienta a 

análises das informações obtidas na pesquisa de campo. 

 
 A apropriação do SEA e alfabetização 

 

Frank Smith (197138; 197339 apud SOARES, 2016) e Kenneth Goodman (1979)40 apud 

SOARES, 2016) foram pioneiros na defesa de que a aprendizagem da leitura e escrita 

acontece de forma tão natural quanto à aprendizagem da língua falada. 

 
 

36 Criado em 1990, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale) é um órgão complementar da Faculdade 

de Educação da UFMG, com o objetivo de integrar grupos interinstitucionais voltados para a área da 

alfabetização e do ensino de Português. O Ceale desenvolve projetos integrados de pesquisa relacionados à 
análise do estado do conhecimento sobre a alfabetização e o letramento, assim como das práticas de leitura e 

escrita e dos problemas relacionados à sua difusão e apropriação. Disponível em 
<http://www.ceale.fae.ufmg.br/o-que-e-o-ceale.html> Acesso em 10.fev.2017. 
37 Criado em 2004, o Centro de Estudos em Educação e Linguagem (Ceel) é um núcleo de pesquisa e extensão  
da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) que desenvolve atividades com foco na melhoria da Educação 

Básica em escolas públicas e particulares. O objetivo do Centro de Estudos é contribuir para a melhoria da 

formação docente por meio da formação continuada de professores de Língua Portuguesa nos mais diversos 

níveis de ensino, bem como o desenvolvimento de pesquisas em áreas relacionadas ao ensino da língua materna. 

Disponível em <http://www.portalceel.com.br/apresentacao/#ancora.> Acesso em 10.fev.2017. 
38 SMITH, Frank. Understanding Reading: a Psycholinguistic Analysis of Reading and Learning to Read. 6 ed. 

New York, Holt, Rinehart and Winston, 1971. 
39 SMITH, Frank. Psycholinguistic and Reading. New York, Holt, Rinehart and Winston, 1973. 
40 Goodman, Yetta M. Learning to Read is Natural. In: Resnick, Lauren B.; Weaver, Phyllis A. (eds.). Theory 

and Pratice of Early Reading. Hillsdale: Lawerence Erlbaum, v. 1, p. 137-34, 1979. 

http://www.ceale.fae.ufmg.br/o-que-e-o-ceale.html
http://www.portalceel.com.br/apresentacao/#ancora
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Diante dessa proposição, a criança aprende a falar no contato que estabelece com 

outros falantes e essa mesma premissa é equivalente para a escrita. Segundo os autores, basta 

o contato com materiais escritos e situações que favoreçam a possibilidade da leitura e escrita 

para que a criança se aproprie desse processo. Dessa forma, caberia à escola favorecer 

momentos didáticos em que o uso da leitura e escrita fossem necessários e “esperar” até que 

as crianças se alfabetizassem. 

 
Acreditamos que as crianças aprendem a ler e escrever do mesmo modo como 

aprendem a falar e ouvir, e pela mesma razão. Esse modo é estar em contato com a 
língua sendo usada como veículo para a comunicação de significados. A razão é a 

necessidade. A aprendizagem da língua, seja oral, seja escrita, é motivada pela 

necessidade de comunicação, de compreender e ser compreendido (GOODMAN, 

1979, p. 138 apud SOARES, 2016, p. 40). 

 

Essa visão de alfabetização, enquanto processo natural se manifestou no Brasil na 

década de 1990, com a incorporação mal compreendida da proposta do construtivismo. Nesse 

período, professores levavam materiais de todo o tipo para a sala de aula (jornais, revistas, 

encartes de supermercado, folhetos informativos, entre os mais diversos tipos de recurso 

pedagógico) e deixavam à disposição dos alunos. Cabia aos aprendizes a escolha do recurso 

que utilizariam e do que gostariam de aprender naquele dia. O plano era, exatamente, não ter 

planejamento e a aprendizagem surgia da espontaneidade e da necessidade de comunicação. 

Obviamente, esse movimento gerou um certo desconforto junto aos professores que se viam 

como profissionais que não estavam conseguindo acompanhar, em nível teórico e 

metodológico, essa nova proposta de ensino, principalmente considerando-se a ruptura do 

paradigma – a mudança dos métodos tradicionais, repletos de regras e ordens para a 

construção de um processo de alfabetização. 

Hoje, muitos professores questionam os pressupostos da teoria construtivista por terem 

vivido essa experiência, no momento em que se entendia que a aquisição da leitura e escrita se 

dava ao acaso a partir da vontade e curiosidade dos alunos. É importante esclarecer que 

concorda-se e defende-se neste trabalho, a apropriação da escrita a partir da sua função social 

e, para isso, os meios em que ela é veiculada (como os materiais citados acima, por exemplo), 

devem fazer parte da rotina vivenciada na escola. Entretanto, a crítica que se faz diz respeito à 

afirmação de que esse é um processo natural. Ao contrário disso, acredita-se que o domínio da 

escrita e da leitura acontece a partir de intervenções sistemáticas que valorizam a reflexão 

sobre o SEA. 



53 
 

 
 
 

Nesse sentido, Ferreiro (1993) esclarece uma típica contradição cometida por aqueles 

que defendem que a aprendizagem da escrita é um processo natural. É comum os adultos 

sensibilizarem-se com as primeiras palavras das crianças ou mesmo quando já se comunicam 

por meio da fala com mais fluência, mas ainda confundem algumas palavras. Por exemplo, as 

pessoas acham graça e consideram aceitável, quando uma criança diz: “aba”, ao invés de 

“água” ou “tatisseiro”, no lugar de “travesseiro”. O mesmo não ocorre, porém, em relação à 

escrita. Se, no processo de alfabetização uma criança escreve “aba”, é passível de ser 

chamada atenção por parte do professor e, a depender do método utilizado para alfabetizar, 

será destinado à criança copiar a grafia correta da palavra inúmeras vezes. Não há reflexão 

sobre o “erro” (se é que podemos considerar como erro) quando se trata da escrita, nem 

mesmo respeito quanto ao fato de que aquela criança está em processo de aprendizagem e sua 

escrita representa um nível de compreensão desenvolvido até o momento. Dessa forma, as 

tentativas de escrita, por parte das crianças, são vistas como erros absurdos por professores 

que, ainda, não compreendem o processo de aquisição desse sistema. 

Ferreiro (1993, p. 29) considera que essas diferentes “atividades sociais frente às duas 

aprendizagens”, efetivam-se devido à incoerência do tratamento dado pelos adultos e, ressalta, 

ainda, o conhecimento dos professores quanto ao desenvolvimento da oralidade e da escrita. 

Assim, se é natural que a criança aprenda a falar, “falando”, do mesmo modo seria natural que 

a criança aprendesse a escrever, “escrevendo” e, nessa lógica, as tentativas de aproximação 

tanto da fala quanto da escrita seriam aceitáveis. 

Sobre essa dicotomia entre a aquisição da fala e da escrita, Cagliari (2004), esclarece 

que: 
 
 

Dotada de características genéticas para falar, em contato com o modelo, uma 

criança em pouquíssimo tempo adquire o domínio verbal de sua língua. [...]. Mas, 

com relação à escrita, o que vemos é a imposição de um modelo, sem qualquer 

possibilidade, espacial ou temporal, para a experimentação, tentativas e descobertas 

de cada criança, que se limitam como tarefa, a fazer cópias de vários traçados, num 

verdadeiro exercício de treinamento manual (CAGLIARI, 2004, p. 100). 

 

Percebe-se que, culturalmente, os adultos não demonstram o mesmo cuidado e 

paciência com a criança que está aprendendo a falar e a criança que está aprendendo a 

escrever, não devendo se esquecer de que a aquisição da escrita se trata da apropriação de  

uma ferramenta social que demandou anos para ser sistematizada e, por isso, não faz sentido a 

exigência de que, a partir de simples exercícios mecânicos, a criança se aproprie da língua 

escrita em apenas alguns meses. 
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Ainda nesse sentido, corrobora-se com a visão de Stanovich (200041, apud SOARES, 

2016) de que se vale da teoria do inatismo42, em que Chomsky retoma para fundamentar a 

concepção de que a aprendizagem da fala é natural, enquanto que a aprendizagem da escrita é 

cultural. De acordo com Chomsky, a apropriação da linguagem é um processo inerente à 

genética humana, ou seja, o ser humano nasce com uma pré-disposição a desenvolver a 

habilidade da fala. Já o aprendizado da escrita é influenciado por fatores culturais.  Ele 

justifica essa concepção ao lembrar que a língua falada tem o seu surgimento quase que em 

paralelo com a existência da espécie humana (em uma lógica evolucionista). Ressalta, 

também, que a fala é uma habilidade comum a todas as comunidades humanas, mas que 

poucas fizeram uso da escrita para registrá-la. Por fim, ainda argumenta que, em uma hipótese 

genérica, aprender a falar é um processo tão normal quanto aprender a andar, comer etc., que 

é necessário à maioria das pessoas (salvo, raras exceções). Enquanto isso, o ensino da escrita 

deve ser ordenado para que as pessoas dela se apropriem. 

Sobre esse assunto, Soares (2016, p. 45) salienta que se pode 

 
 

[...] assim, concluir que a aprendizagem da escrita não é um processo natural, como  

é a aquisição da fala: a fala é inata, é um instinto; sendo inata; instintiva, é 

naturalmente adquirida, bastando para isso que a criança esteja imersa em ambiente 

em que ouve e fala a língua materna. A escrita, ao contrário, é uma invenção 
cultural, a construção de uma visualização dos sons da fala, não um instinto (Grifos 

da autora). 

 

 

 

 
 

41 STANOVICH, Keith E. Putting Children First by Putting Science First: the Policts of Early Children 

Instruction. In:  .  Progress in Understanding Reading: Scientific Foundations an New  Fronties.  New  

York; London: The Guilford Press, p. 361-91, 2000. 
42 “O linguista Noam Chomsky, a partir de suas pesquisas, deu um rumo diferente aos estudos sobre aquisição da 

linguagem. Como uma das teses mais aceitas atualmente para se compreender o desenvolvimento da linguagem, 

derrubou a corrente behaviorista, pois ao contrário desta, afirma que a linguagem não é resultado da convenção; 

e sim uma característica da herança genética humana [...]. Se a criança aprende a falar mediante a imitação da 

fala dos adultos, como ela é capaz de dominar um sistema linguístico e pronunciar sentenças que nunca 

pronunciou ou ouviu antes? Este tipo de pergunta encontrou respostas satisfatórias a partir das hipóteses da  

teoria inatista. 

Chomsky argumenta que a linguagem que a criança ouve – os dados linguísticos primários – não podem ser a 

base para a sua competência linguística, a criança precisa já estar preparada de algum modo, todavia, a 

linguagem da criança não pode ser apenas resultado da imitação dos adultos, então, a corrente inatista defende 

que as crianças possuem suas próprias regras de fala e que estas vão sendo aprimoradas por meio da convivência 
com os adultos. 

O inatismo defende que a criança já nasce com uma gramática internalizada e a partir do convívio com a fala dos 

adultos ela vai moldando a sua. Assim, [...] “dizemos que a criança “aprende uma língua”, e não que a linguagem 

se desenvolve ou amadurece. Mas nunca dizemos que o embrião ou a criança aprende a ter braços em vez de 

asas, ou um aparelho visual determinado, ou órgãos sexuais maduros - este último exemplo representa um 

desenvolvimento que consideramos ser geneticamente determinado no que tem de essencial, muito embora só 

ocorra bem depois do nascimento” (CHOMSKY, 1981, p. 177 apud SILVA, s.a, p. 1-2 adaptado). 
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Portanto, partindo do pressuposto de que a escrita é uma invenção cultural, sua 

aprendizagem demanda investimento no ensino do sistema linguístico ao qual está 

relacionada. Esse ensino refere-se ao sistema de escrita alfabética. 

É importante demarcar a divulgação dos estudos43 de Ferreiro e Teberosky (1999) 

sobre a teoria da Psicogênese da Língua Escrita como o divisor de águas entre a compreensão 

da escrita como um sistema e não um código. Isso porque, foi a partir dessa teoria que se 

passou a compreender (ainda que hoje pareça não ser compreendida) a maneira como a 

criança concebe a aprendizagem da língua escrita. Em outras palavras, a Psicogênese 

oportunizou olhar ‘com os olhos das crianças’ e, em consequência, despir de pseudoverdades 

propagadas pelos representantes do mundo adulto, mais especificamente, os professores. 

Acerca desse assunto, Morais (2012), apresenta duas observações importantes: a 

primeira indica que as crianças não nascem sabendo como funciona o nosso sistema de escrita 

e, portanto, informações que parecem básicas, como a necessidade do espaço em branco entre 

as palavras, por exemplo, precisam ser ensinadas aos aprendizes da língua escrita. A segunda 

tem a ver com os níveis de escrita consagrados na Psicogênese da Língua Escrita. A análise 

dos níveis de escrita, além de proporcionar a compreensão da fase em que a criança se 

encontra, permite perceber que esta aprendizagem não é automática, mas um processo 

construído, que precisa de ensino sistemático. 

Com a publicação dessas pesquisas e estudos, começa a mudar o paradigma sobre a 

aquisição do SEA. Conforme esclarece Soares (2016, p. 46), o sistema de escrita não deve ser 

concebido como um código, pois este é “em seu sentido próprio, um sistema que substitui [...] 

ou esconde [...] os signos de um outro sistema já existente – por exemplo, é possível criar um 

código para substituir ou esconder os grafemas do sistema alfabético por outros signos”. 

Dessa forma, a transformação da mensagem que se quer comunicar por meio de um código só 

é possível porque quem o faz tem pleno domínio do sistema de escrita alfabética, no caso dos 

usuários da nossa língua. 

Recorda-se de um exemplo vivenciado entre adolescentes em que era utilizado o 

código K para escrever mensagens secretas entre um certo grupo de amigas. O código 

consistia em substituir todas as vogais existentes na palavra pela letra K com um traço em 

cima. A letra K poderia receber até cinco traços, sendo que cada traço representava uma vogal 

e a quantidade era determinada pela sequência habitual que se conhece a ordem das vogais (A 

 
43 Os trabalhos de Ferreiro e Teberosky (1999) rompem com o paradigma inatista. Tem como  pressuposto 

teórico a construção do conhecimento (Piaget) na interação com as pessoas, o ambiente, os materiais ali 

presentes etc. 
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– E – I – O – U). Assim, a letra K com um traço representava a letra A, enquanto que a letra K 

com três traços acima representava a letra I. Parece um código simples e era suficiente para o 

envio e comunicação satisfatória a partir de mensagens enigmáticas. Mas, ressaltando, tal 

comunicação só era possível porque os envolvidos, além de conhecer o código, dominavam, 

satisfatoriamente, a leitura e escrita do SEA. 

Nesse contexto, o SEA não está substituindo outro sistema (no caso, o “sistema” 

criado com base na letra K); mas ao contrário. Códigos como o Morse, sinais de guerra ou 

outros códigos específicos de um dado grupo social é que são utilizados para substituir o 

SEA, ou outro sistema a depender da língua em uso. A partir dessa perspectiva, Soares (2016) 

defende que o SEA é um sistema de representação e um sistema notacional. 

Soares (2016, p. 47) fundamenta-se no pressuposto que, linguisticamente, os grafemas 

não são sinais que substituem a fala e, por isso, não podem ser considerados como um código. 

Assim, “os grafemas representam os sons da fala, e o sistema de escrita alfabético foi 

inventado como um sistema de representação, não como um código” (grifos da autora). Esse 

sistema de representação foi criado, justamente, para externar/registrar algo que era preciso 

ser materializado, interpretado. Essa ideia coaduna com a perspectiva do desenvolvimento 

histórico da escrita a partir de uma demanda social. 

Para esclarecer o conceito de escrita enquanto sistema de representação, vale-se, mais 

uma vez, da justificativa de Soares (2016, p. 48 – grifos da autora), ao sugerir que o SEA é 

“um sistema de representação porque, em seu processo de compreensão da língua escrita, que 

se inicia antes mesmo da instrução formal, a criança de certa forma “reconstrói” o processo de 

invenção da escrita como representação”. Relaciona-se este conceito ao caminho, conhecido a 

partir da Psicogênese da língua escrita, o qual a criança trilha enquanto se apropria do SEA. 

Nesse caminho, ela tem a possibilidade de construir hipóteses, passando por diferentes níveis 

de compreensão até, de fato, “reconstruir” o SEA, sob sua lógica. 

Assim, a explicitação do conceito de SEA enquanto sistema de representação colabora 

e complementa o conceito desse sistema enquanto sistema notacional. Nesta perspectiva do 

SEA, tem-se 

 
[…] não só um conjunto de “caracteres” ou símbolos (números, notas musicais, 

letras), mas, para cada sistema, há um conjunto de “regras” ou propriedades que 
definem rigidamente como aqueles símbolos funcionam para poder substituir os 

elementos da realidade que notam ou registram (MORAIS, 2012b, p. 11 - grifos do 

autor). 
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Sendo assim, para que as crianças se apropriem do SEA, precisam compreender que 

nesse sistema há características que validam o seu funcionamento e, para isso, precisam se dar 

conta de dois conceitos. O primeiro diz que “as letras representam ou notam as palavras que 

falamos” e o segundo, que “para escrever palavras diferentes, é preciso variar as formas 

gráficas registradas” (MORAIS, 2012a, p. 49). Em relação ao primeiro conceito, as crianças 

costumam iniciar a representação das palavras atribuindo desenhos, riscos (garatujas) ou  

letras aleatórias a elas, ou seja, o significado é superior ao significante. Essa representação é 

fruto de uma hipótese em que as características dos objetos costumam prevalecer em relação à 

sequência sonora que a palavra representa. É por isso que, casos de realismo nominal44 são 

comuns nas crianças ainda na fase inicial de apropriação do SEA (pré-silábico). Nela, as 

crianças registram uma quantidade de letras (ou outros símbolos) que variam de acordo com o 

tamanho do que a palavra representa. Por exemplo, ao escrever LEÃO, a criança nessa fase 

tende a utilizar uma grande quantidade de letras aleatórias, haja visto que o leão é um animal 

grande, feroz, enquanto isso, escreve com um repertorio de letras bem reduzido a palavra 

BORBOLETA, pois ela representa um animal pequeno, frágil. Para avançar nesse conceito, as 

crianças precisam compreender que as letras notam a pauta sonora das palavras e não o seu 

significado. 

Para que o segundo conceito se efetive, a criança precisa compreender que, variando a 

quantidade, a ordem ou o repertório de letras, é possível escrever qualquer palavra. Uma 

criança que se encontra nas fases iniciais da escrita (pré-silábico, silábico sem valor e com 

valor) tem dificuldade para compreender que palavras podem ser escritas com apenas duas ou 

três letras e o monossílabos, por exemplo, podem vir acrescidos de letras aleatórias usadas 

para “completar” a palavra quanto ao tamanho. Nessa fase, “pé”, “mão”, “rã” são palavras 

 

44 “O realismo nominal é uma característica do pensamento infantil em função do qual a criança expressa 
dificuldades em dissociar o signo da coisa significada (Piaget, 1962). O sujeito que, em determinado momento 

do desenvolvimento cognitivo, apresenta este pensamento realista nominal, tende a conceber a palavra como 

parte integrante do objeto, atribuindo ao signo características do objeto ao qual se refere. Piaget (1962) 

conceituou dois tipos de realismo nominal: o ontológico e o lógico. 

O realismo nominal ontológico consiste na confusão da existência, origem e localização das palavras com os 

objetos a que elas se referem. Questionando crianças entre 5 a 6 anos sobre esses aspectos, Piaget (1962) 

percebeu que elas acreditavam que os nomes emanavam das coisas e que se localizavam, de forma invisível, no 

próprio objeto. Algumas crianças, por exemplo, afirmavam ser necessário apenas olhar para o sol para saber que 

ele se chamava 'sol'. 

Já o realismo nominal lógico caracteriza-se pela atribuição de um valor lógico intrínseco à palavra. Uma das 

perguntas sugeridas por Piaget (1962) para avaliar este tipo de realismo nominal era a seguinte: "Poderíamos 

chamar o 'sol' de 'lua' e a 'lua' de 'sol'?". As crianças que se encontravam nesse nível afirmavam não ser possível 
chamar o 'sol' de 'lua' porque o sol é grande e brilhante e não poderia diminuir para ficar do tamanho da lua. 

Assim, Piaget (1962) concluiu que nessa fase, as crianças conferem ao nome características do objeto de tal 

forma que, para elas, se o nome muda, alteram-se também as particularidades do objeto” (NOBRE; ROAZZI, 

2001, s.p). 
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que as crianças consideram ser impossíveis de serem escritas tal como são. Ainda quanto ao 

segundo conceito, à medida que as crianças avançam para a fase silábica, compreendem que 

uma letra não representa apenas uma sílaba, mas que as sílabas são constituídas de sons 

menores (fonemas) e podem ser representados por mais de uma letra na sílaba. 

Nesse sentido, Soares (2016, p. 49) nos diz que 

 
 

[…] a escrita é para a criança, um sistema notacional, porque, ao compreender o que 

a escrita representa (a cadeia sonora da fala, não seu conteúdo semântico), precisa 

também aprender a notação com que, arbitrária e convencionalmente, são 

representados os sons da fala (os grafemas e suas relações com os fonemas, bem 

como a posição desses elementos no sistema). 

 

Essas características evidenciadas por Morais (2012) e Soares (2016) foram, também, 

mencionadas por Ferreiro (1982). De acordo com Ferreiro (2013), quando as crianças 

descobrem o que as letras representam e como elas funcionam para criar essa representação, 

estão se apropriando dos aspectos conceituais do SEA. Porém, um sistema de escrita também 

é composto pelos aspectos convencionais que “têm a ver com convenções, que poderiam ser 

alteradas por acordo social, sem que a natureza alfabética do sistema fosse mudada” 

(MORAIS, 2012, p. 50). Essas convenções tratam das especificidades da organização de cada 

língua e levam em conta fatores culturais e históricos. Por exemplo: na língua portuguesa 

escreve-se com letras, seguindo uma disposição no papel que obedece a ordem da esquerda 

para a direita, de cima pra baixo, mas essa disposição pode mudar a depender a língua a qual 

se refere, bem como a acentuação, pontuações, regras da gramática etc. 

No Brasil, Morais (2012), juntamente com um grupo de estudiosos da área da 

linguística e alfabetização (LEAL; MORAIS, 2010; MORAIS, 2005; 2010), organizaram um 

quadro contendo as propriedades do SEA (Quadro 1). Este, pode tornar-se um recurso 

esclarecedor ao professor sobre as habilidades que a criança precisa se apropriar no processo 

de aprendizagem da língua escrita. 
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Quadro 1 - Propriedades do SEA que o aprendiz precisa reconstruir para se tornar 

alfabetizado 
 

 
Propriedade do SEA 

1. Escreve-se com letras que não podem ser inventadas, que têm um repertório finito e 

que são diferentes de números e outros símbolos 

2. As letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças na 

identidade das mesmas (p, q, b, d), embora uma letra assuma formatos variados (P, p, P, p). 

3. A ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada. 

4. Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras, ao 

mesmo tempo em que distintas palavras compartilham as mesmas letras. 

5. Nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das palavras e nem 

todas as letras podem vir juntas de quaisquer outras. 

6. As letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que pronunciamos e 

nunca levam em conta as características físicas ou funcionais dos referentes que substituem. 

7. As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos. 

8. As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor 

sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de uma letra. 

9. Além de letras, na escrita de palavras, usam-se, também, algumas marcas (acentos) 

que podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas onde aparecem. 

10.  As sílabas podem variar quanto  às combinações entre consoantes e  vogais (CV,   

CCV, CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC...), mas a estrutura predominante no português é a 

sílaba CV (consoante – vogal), e todas as sílabas do português contêm, ao menos, uma 

vogal. 

Fonte: MORAIS (2012, p. 51). 

 

 

Em um primeiro momento, algumas das propriedades descritas no quadro podem 

parecer óbvias, entretanto, é necessário lembrar ao professor que estas propriedades devem  

ser ensinadas. Sendo assim, uma criança que se encontra no processo de aquisição do SEA 

precisa aprender que ao grafar B ou b está se referindo à mesma letra. Vale, ainda, ressaltar, 

que as propriedades estabelecidas acima são conceitos que devem fundamentar o 

planejamento do professor, de modo que essa aprendizagem se dê a partir de situações 

didáticas coerentes com o perfil das crianças a que se destinam (no caso, pertencentes ao ciclo 

de alfabetização, entre 6 a 8 anos de idade). 

Essas situações didáticas devem respeitar e incentivar a superação das hipóteses de 

escrita pelas quais a criança se encontra no processo de aquisição do SEA. Ressalta-se que, 

neste trabalho, ao referir a essas hipóteses, estão sendo abordados os pressupostos advindos  

da Psicogênese da língua escrita proposta por Ferreiro e Teberosky (1999). Muito já se tem na 

literatura acerca desse tema, portanto, não é intenção, aqui, aprofundar o estudo sobre cada 
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nível, mas a fim de estabelecer um panorama geral da teoria, apresenta-se (Quadro 2) as 

principais características de cada uma das hipóteses de escrita. 

Quadro 2 – Hipóteses de escrita, segundo a Psicogênese da Língua Escrita (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1999) 
 

Hipóteses Características da escrita da criança em cada nível 

Pré-silábica - Não compreende que a escrita representa os sons da fala; 

- Inicialmente, faz uso de rabiscos, bolinhas e garatujas para representar as 

palavras; 

- Quando compreende que as palavras são registradas por meio de letras, faz 

uso das mesmas para escrever, mas não estabelece nenhuma relação entre as 

partes orais e a escrita; 

- Considera que, para que uma palavra seja lida, é preciso ter, no mínimo, três 

letras; 

- Acredita que no interior de uma palavra as letras precisam variar, pois já 

descobriu que a ordem e quantidade de letras é variada na escrita de palavras; 

- Se solicitado que leia a palavra registrada, a criança não se preocupará em 

fazer relação entre as partes orais e as partes escritas (apontando para letras ou 

grupos de letras específicos, por exemplo). 

Silábica - Descobre que a escrita representa a fala, mas apenas considera que as letras 

substituem as sílabas, ou seja, normalmente, escreve usando uma letra ou um 

grupo de letras para cada sílaba; 

- Costuma escrever sem um planejamento minucioso sobre quantas e quais 

letras vai utilizar na escrita da sílaba que forma a palavra, mas ao ler, 

estabelece relação entre as sílabas orais e a escrita realizada, sem deixar que 

restem letras no papel; 

- Pode ser subdivido em: 

Silábica sem valor 

- Ou escrita silábica quantitativa; 

- Ocorre quando a criança escreve 

uma letra para cada sílaba que fala, 

mas essas letras não têm relação entre 

o oral e o escrito. A relação se dá 

apenas quanto à quantidade dos 

segmentos sonoros que compõem a 

palavra. 

Silábica com valor 

- Ou escrita silábica qualitativa 

- Ocorre quando a criança tem a 

preocupação de relacionar o som da 

sílaba pronunciada com a letra que irá 

usar para representar esse som na 

escrita. Normalmente, o som das 

vogais que compõem a sílaba 

prevalece e é registrado pela criança. 

Silábica- 

alfabética 

- Descobre que as palavras, em específico, as sílabas podem ser compostas de 

sons menores e, por isso, considera a presença de mais de uma letra na sílaba; 

- É uma fase de transição, por isso, algumas sílabas são escritas com mais letras 

e outras são mantidas com apenas uma letra. 

Alfabética - Já consolidou a ideia de que as partes orais que pronunciamos são 

representadas por meio da escrita; 

- Compreende que a construção de uma palavra se dá com partes menores (as 

sílabas), que ainda aparecem por meio de sons menores (os fonemas); 

- Os erros ortográficos estão presentes na sua escrita, mas não impede a 

comunicação dessa forma de registro. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2016/2017). 
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Conhecer como a criança pensa quando se encontra em cada uma dessas hipóteses 

favorece a organização do trabalho pedagógico por parte do professor. Isso porque, de posse 

desse conhecimento, pode planejar atividades que contemplem a realidade do momento de 

aprendizagem que cada criança vive. Durante esse processo de ensino, para que as crianças 

avancem quanto às hipóteses de escrita, o potencial de um conjunto de habilidades precisa ser 

conhecido pelo professor, bem como ganhar espaço no planejamento das suas aulas: trata-se 

do trabalho com a consciência fonológica. 

É comum que a consciência fonológica seja, erroneamente, considerada como a 

habilidade de distinguir os fonemas existentes em uma palavra. Suas habilidades estão 

relacionadas à reflexão sobre os sons da língua oral, mas não se trata de desenvolver na 

criança a aprendizagem mecânica de cada um dos sons menores que compõem as sílabas 

(fonemas), como ocorria nas antigas fases de prontidão e nas aulas fundamentadas no método 

fônico. Ao contrário disso, o conhecimento e o desenvolvimento das habilidades de 

consciência fonológica representam, para crianças em fase de alfabetização, um potencial 

considerado fundamental para a aprendizagem do SEA, por parte de muitos estudiosos da área 

(MORAIS, 2012; CRUZ; ALBUQUERQUE, 2011; SOARES, 2016). 

Morais (2012, p. 84 – grifo do autor) define consciência fonológica como “um grande 

conjunto ou uma ‘grande constelação’ de habilidades de refletir sobre os segmentos sonoros 

das palavras”. A partir dessa definição, defende que essas habilidades são variáveis e, 

justamente por ter essa característica, são passíveis de serem desenvolvidas por qualquer 

pessoa. 

Recentemente, Magda Soares (2016, p. 166) amplia essa definição proposta por 

Morais (2012), ao caracterizar a consciência fonológica como a “capacidade de focalizar os 

sons das palavras, dissociando-as de seu significado, e de segmentar as palavras nos sons que 

as constituem”. Nessa proposta, além da perspectiva relacionada à compreensão dos sons da 

palavra, Soares ressalta a importância da internalização da ideia, por parte da criança, de que 

as palavras representam algo, mas a sua manifestação escrita não tem relação com o objeto ou 

ser a que se refere. Apesar de Morais (2012) não apresentar essa relação explicitamente no  

seu conceito, ela aparece como uma das propriedades do SEA, apresentada no Quadro 1. 

É nos estudos de Morais, que encontramos as principais habilidades da consciência 

fonológica que precisam ser desenvolvidas nas crianças em fase de apropriação do SEA. A 

seguir, apresenta-se essas habilidades relacionando-as a exemplos de como se traduzem na 

prática. Para que uma criança alcance a hipótese de escrita alfabética, ela precisa ter 

consolidado essas habilidades. As habilidades de consciência fonológica não serão descritas 
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em uma ordem a serem trabalhadas porque seu desenvolvimento se dá de forma 

concomitante. Dessa maneira, a ordem em que serão descritas não expressa nenhum tipo de 

valor quanto à prioridade. 

A primeira habilidade a ser apresentada se refere a pronunciar palavras em voz alta e 

ser capaz de separá-las em pedaços menores (as sílabas). Não se deve confundir o período de 

fonetização, quando as crianças são capazes de recortar a palavra oralmente em sílabas, com a 

aprendizagem dos fonemas, tal como acontecia nos métodos fônicos. Nesse caso, 

 
[…] os alfabetizandos são treinados a pronunciar isoladamente os fonemas das 

palavras. Seus autores e defensores acreditam que, segmentando oralmente os 

fonemas das palavras e memorizando as letras a eles correspondentes, as crianças 

dominariam a escrita alfabética (MORAIS; LEITE, 2012b, p. 23). 

 

Nem mesmo adultos que fazem uso da leitura e escrita com autonomia costumam ser 

capazes de identificar os fonemas de uma certa palavra. Essa ação é destinada aos estudiosos 

da língua e não se mostra relevante para os aprendizes na fase da fase da alfabetização. Para 

alcançar essa habilidade, acredita-se que as crianças devam ser capazes de dizer a palavra 

espelho e compreender que tal palavra possui “três partes” (três sílabas), por exemplo. Essa 

habilidade (como todas as outras também) pode ser explorada através do jogo, da reflexão 

sobre o seu nome próprio e nos demais recursos que se apoiam na ludicidade e são indicados 

para o desenvolvimento da aprendizagem e avanço dos que se encontram na hipótese silábica. 

Paralelo à identificação de quantas sílabas tem uma determinada palavra, está a habilidade de 

compará-las quanto ao número de sílabas. Nesse caso, diante das palavras vaca e cachorro, a 

criança deve ser capaz de compreender que cachorro tem mais partes/sílabas que a palavra 

vaca. Quando a criança já consolidou essa habilidade, não leva mais em conta o significado 

ao pensar na forma escrita da palavra, uma vez que já superou a fase do realismo nominal, 

ou seja, a ideia de que, apesar da vaca ser um animal maior que o cachorro, essa não é uma 

característica relevante no processo da escrita, mas, sim, que o que vale é a quantidade 

de sons em que a palavra é dividida. 

Normalmente, essa fase é vivenciada por aqueles que estão na faixa da educação 

infantil, pois nesse período ainda não fazem diferenciação entre o nome e o que ele 

representa. Piaget (2005) apresenta estudos acerca desse tema e ressalta que, para as crianças, 

um nome está relacionado às características do que representa. Nessa perspectiva, cobertor se 

chama assim porque serve para cobrir e é quentinho, enquanto que cama recebe esse nome 

porque é feita para dormir. 
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Ainda sobre essa temática, Vygotsky (1991) classifica esse efeito como “consciência 

linguística primitiva”, quando a palavra é vista como uma das características do objeto a que 

se refere. Nesse sentido, Soares (2016, p. 175 – grifos da autora) se vale da teoria defendida 

por Vygotsky ao inferir que “a escrita é um simbolismo de segunda ordem – simboliza os sons 

da palavra, e não a “coisa” a que esses sons, simbolismo de primeira ordem, se referem”. Por 

isso, na fase de apropriação do SEA, a criança precisa perceber que a escrita é um sistema que 

representa os sons da fala, da mesma forma que um desenho pode representar um determinado 

objeto. 

Apesar da contribuição dos estudos de Piaget (2005) e Vygotsky (1991), são as 

pesquisas desenvolvidas por Ferreiro e Teberosky (1999) que observam a relação entre o 

realismo nominal e a escrita, de fato. Segundo essas pesquisas, as crianças costumam 

considerar que o nome próprio deve ser registrado de forma equivalente ao tamanho ou a 

idade de uma pessoa. Sendo assim, quanto mais velho ou mais alto, maior quantidade de  

letras (ou rabiscos) podem ser usados para representar o nome próprio de alguém. 

Em terceiro lugar, destaca-se a habilidade de identificar palavras que começam com a 

mesma sílaba. Alguns autores se referem a essa habilidade como uma sensibilidade que a 

criança desenvolve as aliterações. Nesse caso, “o termo aliteração é usado para designar a 

semelhança entre sons iniciais de palavras: em sílabas, particularmente sílabas CV [...]” 

(SOARES, 2016, p. 181). Essa habilidade costuma ser introduzida a partir de atividades que 

trabalham com o nome próprio, pois, por se tratar de uma palavra significativa para a criança, 

pode ser explorada desde o período da educação infantil. 

Essa identificação de palavras que começam com a mesma sílaba é uma das 

habilidades mais elementares que podem ser relacionadas a crianças até mesmo do nível pré- 

silábico. Isso porque é bastante comum que ao se apresentar a uma criança as palavras cabide, 

janela, poltrona e cadeira, ela perceba que cadeira e cabide começam com a mesma sílaba. 

Entretanto, há casos em que, ao solicitar a ação contrária, ou seja, dar uma certa 

palavra, como por exemplo, cadeira, e pedir que a criança fale uma palavra que comece igual 

à palavra dada, ela pode dizer: mesa. Nesse caso, a criança ainda está considerando o 

significado, pois procurou algo que fosse relacionado à cadeira para dizer. Por isso, 

pronunciar palavras que começam parecido a partir de uma palavra dada por outra pessoa, 

representa a quarta habilidade que precisa ser trabalhada no desenvolvimento da consciência 

fonológica. 

A quinta habilidade tem relação com as habilidades citadas no parágrafo anterior, mas 

é inerente a uma criança que já se encontra nas fases silábico-alfabética e alfabética e se trata 
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de identificar palavras que compartilham não apenas a mesma sílaba inicial, mas o mesmo 

fonema. Não se tem aqui, como intenção, a defesa de que as crianças precisam memorizar os 

fonemas de forma isolada, mas precisam conhecer que um mesmo fonema e, portanto, um 

som menor que a sílaba, pode ser compartilhado por várias palavras. Além de identificar que 

cadeira e cabide compartilham a mesma sílaba inicial, elas também possuem o mesmo 

fonema que ainda é encontrado em corda, coelho, curativo, ainda que essas últimas palavras 

não comecem com ca. 

Uma sexta habilidade apresentada refere-se à identificação de palavras que terminam 

com um som parecido, ou seja, palavras que rimam. Nesse trabalho, parte-se da definição de 

rima como “designação da semelhança entre os sons finais de palavras” (SOARES, 2016, p. 

179). Perceber a semelhança sonora entre as palavras é fator importante para que as crianças 

compreendam que as letras podem se repetir em palavras diferentes. Crianças na hipótese 

silábica já começam a identificar as semelhanças sonoras desses sons. Assim, como proposto 

na habilidade que se relaciona ao som inicial das palavras, nessa, a criança também precisa ser 

capaz de produzir rima a partir de uma palavra dada por outra pessoa. É o caso, por exemplo, 

de encontrar palavras que rimem com pão e, para essa atividade, as crianças podem dizer 

mamão, caminhão, fogão. As cantigas infantis, parlendas e quadrinhas apresentam-se com um 

eficiente recurso para desenvolver essa habilidade. 

Por fim, ressalta-se a habilidade de identificar que dentro de uma palavra pode existir 

outras palavras, como é o caso de sacola em que podemos encontrar saco, cola. O trabalho 

com essa habilidade permite que as crianças percebam que “uma sequência de sons que 

constitui uma palavra pode estar contida em outra palavra” (CEEL, 2009, p. 67). Para isso, 

precisam analisar as partes da palavra e identificar quais “pedaços” formam um outro nome. 

Atividades com esse fim são indicadas para se avançar do nível silábico ao alfabético com 

processo de consolidação entre o escrito e a pauta sonora. Ao perceber uma palavra “dentro  

da outra”, a criança vai descobrindo que palavras diferentes podem compartilhar as mesmas 

letras. 

Sobre o desenvolvimento da consciência fonológica no processo de alfabetização, 

Morais e Leite (2012b, p. 23) indicam que as 

 
 

[...] habilidades de consciência fonológica importantes para uma criança se 

alfabetizar não aparecem com a maturação biológica, como parte do 

desenvolvimento corporal. Elas dependem de oportunidades para refletir sobre as 

palavras em sua dimensão sonora. Portanto, a escola tem um papel essencial em 

fomentar seu desenvolvimento no final da educação infantil e no começo do ensino 

fundamental. 
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O ensino sistemático das propriedades do SEA é fundamental para que uma criança 

chegue à hipótese alfabética e se torne, posteriormente, alfabetizada. Paralelo a essa reflexão 

que contempla a língua oral, é importante que se estabeleça uma relação com a forma escrita 

que materializa a fala. Assim, sempre que possível, o professor deve estar atento a mostrar a 

forma escrita da palavra trabalhada. Por exemplo, quando as crianças estiverem pensando em 

palavras que iniciam com o mesmo som de pipa, é provável falem pião, piloto, piolho. Se o 

professor aproveita esse momento de reflexão sobre as partes sonoras da palavra e as registra 

no quadro, estará oferecendo às crianças a oportunidade de identificar como os sons da fala se 

materializam na escrita e, ainda, perceberem que palavras que começam com o mesmo som 

tendem a ter esse som escrito da mesma forma. 

Sobre o conceito de alfabetização, faz-se necessário esclarecer a perspectiva que se 

defende neste estudo. Parte-se das descobertas advindas da Psicogênese da Língua Escrita 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999), das contribuições de Soares (2012; 2013) sobre 

alfabetização e letramento, além dos estudos e pesquisas de Morais (2012) para validar o 

conceito de alfabetizado. 

Parte-se, ainda, da compreensão defendida por Soares (2016) de que a alfabetização 

plena se dá a partir de três facetas: a linguística, a interativa e a sociocultural. Quando se trata 

especificamente da apropriação do SEA e das convenções da escrita, se está lidando com a 

faceta linguística da língua, pois ela se refere à “representação visual da cadeia sonora da  

fala” (SOARES, 2016, p. 28). Normalmente, essa é a faceta (se não, a única) que  recebe 

maior atenção por parte dos professores que atuam no ciclo de alfabetização, sobretudo no 

primeiro e segundo anos do Ensino Fundamental. 

Soares (2016, p. 28-29) ainda apresenta mais duas facetas da língua que seriam 

responsáveis pelo letramento, são elas: a faceta interativa, que compreende “a língua escrita 

como veículo de interação entre as pessoas, de expressão e compreensão de mensagens”; e a 

faceta sociocultural, responsável pelos “[…] usos, funções e valores atribuídos à escrita em 

contextos socioculturais”. É comum que essas facetas sejam renegadas na fase inicial da 

alfabetização, isso acontece quando a prática pedagógica e o trabalho desenvolvido em sala de 

aula têm uma concepção tradicional da aprendizagem da escrita, quando se entende que, 

primeiro, é preciso saber ler e escrever para, só depois, ter contato com a realidade textual em 

que a escrita e a leitura aparecem. Entretanto, acredita-se que as três facetas devem ser 
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trabalhadas de forma concomitante durante o processo de alfabetização, pois, dessa forma a 

criança seria alfabetizada e letrada ao mesmo tempo45. 

A fim de compreender as relações que são estabelecidas no processo de alfabetização, 

Soares (2013, p. 29) ainda esclarece o conceito de alfabetismo, termo pouco conhecido pelos 

educadores. Tal termo refere-se ao “‘estado’ ou ‘condição’ que assume aquele que aprende a 

ler e a escrever”. Seguindo esse sentido, o alfabetismo relaciona-se a um conjunto de 

comportamentos da pessoa alfabetizada e pode ser apresentado tanto na dimensão individual 

quanto na social. 

Compreender as características dessas duas dimensões é imprescindível para que se 

possa relacionar os objetivos de aprendizagem, o trabalho pedagógico em sala de aula e a 

formação dos alunos no ciclo de alfabetização. Ao tratar da dimensão individual do 

alfabetismo, relaciona-o a “um atributo pessoal, referindo-se à posse individual de habilidades 

de leitura e escrita” (SOARES, 2013, p. 30). Tal dimensão pode ser relacionada à faceta 

linguística da alfabetização e tem relação direta, também, com o processo de apropriação do 

SEA. Arrisca-se aqui dizer que a dimensão individual é alcançada quando a criança chega à 

hipótese de escrita alfabética. Entretanto, é quando o sujeito alcança a dimensão social do 

alfabetismo que pode ser considerado alfabetizado, pois passa a compreender a língua e seu 

uso a partir da função social. Nessa perspectiva, “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 e as necessidades, os valores e as 

práticas sociais” (SOARES, 2013, p. 33). Essa dimensão tem relação com as facetas interativa 

e sociocultural da língua escrita e, portanto, pode-se dizer que a dimensão social do 

alfabetismo é equivalente ao letramento. Nesse caso, essa dimensão é alcançada não apenas 

quando a criança se torna alfabética, mas, sim, quando se torna alfabetizada. 

Sobre esse assunto, Morais (2012, p. 65) diz que 

 
 

[...] não podemos confundir “ter alcançado uma hipótese alfabética de escrita” com 

“estar alfabetizado”. A passagem da primeira condição à seguinte deverá ser, em 

nosso ponto de vista, o resultado de um cuidadoso processo de ensino- 

aprendizagem, agora não mais (ou principalmente) de aspectos conceituais do 

sistema alfabético, mas, sim, das convenções som-grafia [...]. 

 

Morais (2012) explica que o ensino das convenções som-grafia bem como todo o 

processo de ensino da língua escrita deve se dar com de situações didáticas que priorizem o 

45 Não cabe aqui suscitar uma discussão sobre as diferenças desses processos (alfabetizar e letrar), visto que esse 

é um ponto polêmico entre estudiosos da área da alfabetização. No texto acima, optamos por utilizar os dois 

termos separadamente, a fim de dar ênfase na importância da realização dos dois processos de forma paralela. 
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uso real da aprendizagem em questão. Essa proposta corrobora com a ideia de letramento, 

uma vez que defende que o ensino do SEA deve acontecer de forma reflexiva e a partir de 

textos que estão presentes no dia-a-dia da criança. 

Buscando-se, ainda, suporte no documento que estabelece os Direitos e Objetivos de 

Aprendizagem (BRASIL, 2012c, p. 58) para o ciclo de alfabetização onde se encontra a 

seguinte definição: “considera-se alfabetizado o aluno que é capaz de ler e produzir textos. 

[...] a alfabetização implica a capacidade de atribuir sentido ao que foi lido e de produzir 

sentido para atender a diferentes propósitos de interação”. Para tanto, espera-se que a 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabética aconteça nos dois anos iniciais do ciclo e que, 

ao chegar no terceiro ano, os objetivos de aprendizagem propostos ao longo do ciclo sejam 

consolidados e favoreçam a continuidade dos estudos da criança, bem como valide a sua 

participação efetiva na sociedade, fazendo uso da leitura e escrita com autonomia. 

Nesse estudo, adota-se esse conceito de ser alfabetizado para avaliar, analisar e propor 

intervenções junto aos participantes da pesquisa. A escolha por essa caracterização deu-se por 

considerar as orientações estabelecidas no documento oficial organizado pelo MEC e adotado 

pelo município de Teixeira de Freitas – BA, além da opção teórica defendida pela equipe 

pesquisadora. 

 
 A aprendizagem do SEA e os direitos de aprendizagem 

 
 

Em 2013, o Ministério da Educação apresentou, para consulta pública, o documento 

“Elementos conceituais e metodológicos para definição dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do ensino fundamental” 

(BRASIL, 2012c), que foi elaborado a partir da análise de propostas curriculares de diversas 

secretarias de educação estaduais e de capitais brasileiras e também de um texto síntese 

organizado pelo “Grupo de Trabalho Fundamental 2010/2011” do qual faziam parte 

representantes de cada uma dessas secretarias. No texto são explicitados princípios básicos 

sobre a alfabetização, partindo da proposta de que a criança deveria ter uma participação ativa 

na aprendizagem, que deveria acontecer em diferentes espaços e a partir de situações em que 

as crianças pudessem aprender a ler e a escrever com autonomia. 

De posse desses materiais (propostas curriculares e texto síntese), foi formada uma 

equipe com a missão de estabelecer alguns direitos básicos de aprendizagem para as  

diferentes áreas do conhecimento no ciclo de alfabetização. Dessa equipe fazia parte 

professores de instituições públicas brasileiras de ensino superior e pesquisadores, estudantes 
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de pós-graduação em Letras e Educação, estudantes de graduação em Pedagogia e professores 

da Educação Básica, que já faziam parte da equipe responsável pela preparação do material do 

PNAIC. 

A elaboração do documento e a proposição dos direitos de aprendizagem estão 

fundamentadas no artigo 210 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), bem como no inciso 

IV, do artigo 9, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 

(BRASIL, 1996). De uma forma geral, esses artigos estabelecem que é dever do Estado fixar 

conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental e definir competências e diretrizes que 

orientem o currículo. Dessa forma, a aprendizagem, como direito humano, seria garantida de 

forma mais igualitária a todos os alunos. 

Após a consulta pública, seria publicado em 2014, um texto complementar referente à 

toda Educação Básica, entretanto, tal texto ainda não foi disponibilizado pelo MEC e, 

portanto, a fundamentação da discussão neste trabalho proposta tem, como base, o material 

que já é de domínio público. A fim de facilitar a fluência da leitura, é utilizada a nomenclatura 

Direitos de Aprendizagem para se referir ao documento em questão (BRASIL, 2012c). 

Na área de Língua Portuguesa, nosso foco de estudo e pesquisa, encontra-se seis 

direitos que contemplam, de forma integrada, os quatro eixos estruturantes: Oralidade, 

Leitura,   Produção   de textos   escritos   e Análise linguística,   que se subdivide em 

Discursividade, Textualidade, Normatividade e Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. 

A oralidade é concebida como uma forma de interação entre os sujeitos que se dá em 

situações formais ou informais. Portanto, a maneira como é desenvolvida depende da função 

social a que se propõe e, por isso, precisa ter espaço para ser estudada já no processo de 

alfabetização. Para tanto, nesse processo são abordadas cinco dimensões da oralidade: “a 

valorização dos textos de tradição oral; a oralização do texto escrito; as relações entre a fala e 

a escrita; a produção e compreensão de gêneros orais; as relações entre a oralidade e a análise 

linguística” (BRASIL, 2012c, p. 43). 

Em relação à leitura, tal eixo é visto como uma contribuição à autonomia do leitor, 

pois favorece a construção de sentido próprio acerca do que está lendo. Para isso, ele deverá 

se valer de habilidades como antecipação, inferência, verificação de informações no texto e 

elaboração de estratégias cognitivas de seleção. São abordadas, nos objetivos de 

aprendizagem referente ao eixo, três dimensões da leitura: “a dimensão sociodiscursiva; o 

desenvolvimento de estratégias de leitura; as relações entre a leitura e análise linguística” 

(BRASIL, 2012c, p. 47). As estratégias de leitura estudadas por Solé (1998) são fundamentos 

para o trabalho em sala de aula com os alunos. 
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O eixo de produção de textos escritos ressalta a autoria como possiblidade de interação 

entre o sujeito e sua inserção em diversos contextos sociais em que seja necessário o uso da 

escrita. O documento faz referência à importância do desenvolvimento dos objetivos previstos 

para o eixo, paralelamente à aprendizagem do SEA. No ciclo de alfabetização isso pode 

acontecer mesmo quando a criança ainda não se encontra em uma hipótese de escrita 

alfabética, pois pode produzir o texto oralmente e o professor ser o seu escriba. Para esse eixo, 

são definidas as seguintes dimensões: “a dimensão sociodiscursiva; o desenvolvimento das 

estratégias de produção de textos; as relações entre produção escrita e análise linguística” 

(BRASIL, 2012c, p. 50). 

O quarto e último eixo é análise linguística. Esse eixo se divide em Discursividade, 

Textualidade e Normatividade e Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. No primeiro 

grupo estão presentes os objetivos de aprendizagem relativos aos aspectos mais gerais do 

texto. Não se trata, entretanto, de relacionar esse sub eixo às questões relativas ao estudo da 

gramática normativa, mas de propor reflexões sobre as questões gramaticais que envolvem a 

produção de textos orais ou escritos. Suas dimensões são: “caracterização e reflexão sobre os 

gêneros e suportes textuais; reflexão sobre os recursos linguísticos para a constituição de 

efeitos de sentido em textos orais e escritos; domínio da norma ortográfica e dos padrões da 

escrita” (BRASIL, 2012c, p. 53). 

O sub eixo Apropriação do sistema de escrita alfabética merece lugar de destaque 

nessa abordagem acerca dos eixos da Língua Portuguesa. Este estudo fundamenta-se nesse 

eixo para planejar e analisar as intervenções didáticas realizadas com os alunos que fizeram 

parte da nossa pesquisa. Segundo o documento, a 

 
[...] criança vai se apropriando do sistema de escrita alfabética, ao participar de 

situações de aprendizagem que a ajude a refletir e aprender o que as letras 

representam, substituem e como elas funcionam; que a auxilie a saber que há 

acordos sociais que determinam que se escreve da direita para a esquerda, de cima 

para baixo, que há espaços entre as palavras e que certas letras substituem certos 

sons (BRASIL, 2012c, p. 56). 

 

Para que essas aprendizagens ocorram de maneira significativa e satisfatória, é 

imprescindível que o aluno participe de situações didáticas em que seja possível refletir sobre 

cada um dos aspectos relacionados acima. Vale ressaltar que os momentos dedicados à 

reflexão específica sobre os segmentos sonoros das palavras devem ser permeados pela 

presença escrita dessas mesmas palavras, de modo que a criança possa perceber as 

semelhanças entre a pauta sonora e a escrita. 
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Para cada um desses eixos, o documento apresenta seus respectivos objetivos de 

aprendizagem, que se traduzem como a base para um currículo comum no ciclo de 

alfabetização, pois é nos objetivos de aprendizagem que estão os conteúdos a serem 

trabalhados em cada área do conhecimento. No capítulo referente à análise de dados, será 

apresentado um quadro com a relação entre os objetivos de aprendizagem e os conteúdos 

propostos para o eixo Apropriação do SEA. Por sua vez, para cada um dos objetivos de 

aprendizagem desdobram-se indicadores de aprendizagem. Os indicadores têm, como 

finalidade, auxiliar o professor na compreensão de como deve ser proposto e desenvolvido (e 

ainda, com que intensidade) o objetivo de aprendizagem para cada ano do ciclo. 

Essa forma de organização progressiva que indica o conteúdo a ser trabalhado a cada 

ano ciclo de alfabetização já aparecia na proposta de trabalho disseminada pelo programa Pró- 

Letramento. Nele, os objetivos de aprendizagem foram relacionados a capacidades 

consideradas necessárias para que os alunos se apropriassem do SEA. De acordo com o 

fascículo 1 do Pró-Letramento, 

 
Essa escolha por “capacidades” se deve ao fato de se tratar de um termo bastante 

amplo, que pode abranger desde os desempenhos mais simples da criança (como 

seus primeiros atos motores), até os mais elaborados (como o ato de ler, de produzir 

uma escrita ou um conceito abstrato) (BRASIL, 2008, p. 15 – grifo do documento). 

 

A noção de capacidade, ainda, portanto, aparece ligada a conhecimentos e atitudes e se 

refere a conteúdos e crenças, disposições ou comportamentos, respectivamente. Já os 

indicadores de aprendizagem são caracterizados como verbos que têm a função de descrever 

as capacidades, de modo observável, ou seja, a partir deles os professores podem planejar as 

intervenções didáticas, considerando sempre as capacidades que os alunos já desenvolveram e 

as que precisam desenvolver. 

Para melhor compreender tais situações, recorre-se a Vygotsky (1991, p. 97) quando 

diz que, “o nível de desenvolvimento real de uma criança define funções que já 

amadureceram, ou seja, os produtos finais do desenvolvimento”. Isso significa que já 

alcançou determinadas aprendizagens, mas ainda precisa avançar no processo de construção 

de outros conhecimentos. Nesse momento, o trabalho e as mediações do professor se fazem 

necessárias para tal avanço. Eis o que se chama de Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP), para desenvolver “funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo 

de maturação, [...] em estado embrionário. Essas funções podem ser chamadas de ‘brotos’ ou 

‘flores’ do desenvolvimento, ao invés de ‘frutos’ do desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1991, 
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p. 97). Assim, o nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental 

retrospectivamente, enquanto que na ZDP caracteriza o desenvolvimento mental 

prospectivamente, isto é, as futuras aprendizagens das crianças com a ajuda/mediação de 

outros (professor, colega, família), visto que “há tarefas que uma criança não é capaz de 

realizar sozinha. Mas que se torna capaz de realizar se alguém lhe der instruções, fizer uma 

demonstração, fornecer pistas, ou der assistência durante o processo” (OLIVEIRA, 1993, p. 

59). Essa é uma ponte para conhecer o que a criança já sabe e planejar futuras aprendizagens 

para a criança chegar o nível de desenvolvimento potencial. 

Nesse sentido, os indicadores de aprendizagem auxiliam na organização do trabalho 

pedagógico, de modo que o professor comece a planejar situações didáticas adequadas ao 

conhecimento que a criança já possui e o que precisa para avançar na aprendizagem, nesse 

caso, sobre o SEA. 

Indicadores do avanço dos alunos em relação às aprendizagens são demarcadas, na 

proposta do Pró-Letramento como: I para Introduzir, R para Retomar, T para Trabalhar e C 

para Consolidar. No documento dos Direitos de aprendizagem são: I para Introduzir, A para 

Ampliar e C para Consolidar. A intenção, no documento, é favorecer uma melhor 

compreensão do que esses indicadores/ capacidades significam para que o professor tenha 

segurança e clareza no momento de planejar e desenvolver seu trabalho como alfabetizador. 

Sendo assim, Introduzir significa “mobilizar as crianças para que iniciem, 

formalmente, a relação com os conhecimentos referentes aos objetivos a ele associados” 

(BRASIL, 2012c, p. 22), bem como oportunizar situações para o desenvolvimento dos 

“alunos com conteúdos e conhecimentos” (BRASIL, 2008, p. 15). Nesse caso, quando a letra 

I aparece no quadro de objetivos de aprendizagem, significa que o conteúdo relativo àquele 

determinado objetivo deve ser iniciado naquele ano letivo. 

Nos Direitos de aprendizagem não há referência ao R de Retomar. Este aparece apenas 

no Pró-Letramento e é proposto para ser considerado eventualmente, “quando se tratar de 

conceitos ou capacidades já dominadas ou consolidadas em período anterior” (BRASIL, 2008, 

p. 15). O próprio documento reconhece que a letra R está relacionada a uma capacidade com 

menor ênfase durante o ano letivo em que está indicada. Acredita-se que o uso do indicador 

Ampliar supera a necessidade de um indicador que propõe a retomada de um conteúdo. 

Ampliar “indica que a ação educativa deve garantir o aprofundamento do 

conhecimento” (BRASIL, 2012c, p. 43). O Pró-Letramento faz uso do termo Trabalhar como 

equivalente a Ampliar. Nesse caso, as capacidades propostas em cada eixo devem ser 

trabalhadas “sistematicamente, para favorecer o desenvolvimento pelos alunos” (BRASIL, 
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2008, p. 15). Os objetivos de aprendizagem relacionados ao indicador Ampliar, devem ser 

trabalhados de forma mais enfática pelo professor no ano em que aparecem com a letra A. 

Isso significa que o trabalho pedagógico deve acontecer de forma sistemática, com a 

organização de situações de ensino que favoreçam a aprendizagem de tal objetivo. Para 

ampliar, é necessário o acompanhamento e a intervenção/ mediação constante do professor. 

São ações que devem ser desenvolvidas tendo em vista a ZDP para que as crianças avancem 

na construção do SEA. 

Consolidar traduz-se em “mobilizar as crianças para sistematizar conhecimentos no 

processo de aprendizagem” (BRASIL, 2012c, p. 22), ou, ainda, “sinaliza que o estudante tem 

a aprendizagem consolidada no ano indicado” (p. 43). Já o Pró-Letramento complementa essa 

noção, sugerindo que esse indicador se refere a “consolidar no processo de aprendizagem dos 

alunos, sedimentando os avanços em seus conhecimentos e capacidades” (BRASIL, 2008, p. 

15). Esse indicador refere-se ao processo final de aprendizagem do conteúdo atrelado ao 

objetivo de aprendizagem em questão. Ao professor, cabe a organização de momentos que 

oportunizem a percepção se tal aprendizagem foi, de fato, consolidada e, caso a resposta seja 

negativa, reestabeleça um planejamento a fim de consolidar essa aprendizagem. 

Em alguns objetivos de aprendizagem, como é o caso de onze dos quinze objetivos 

propostos para o eixo de Apropriação do SEA, todos os indicadores aparecem uma só vez no 

mesmo ano letivo. Isso significa que o conteúdo relacionado àquele objetivo precisa ser 

Introduzido, Ampliado e Consolidado naquele ano e, provavelmente, se trata de uma 

habilidade fundamental para o desenvolvimento de outros objetivos nas etapas seguintes. 

Essa situação é, justamente, o que acontece com as habilidades relacionadas ao 

domínio do SEA, pois se refere a objetivos que precisam ser consolidados, em sua maioria, 

logo no primeiro ano do ciclo de alfabetização. O documento dos direitos de aprendizagem 

alerta que “se, ao final do primeiro ano, ela [a criança] não tiver esse direito garantido, é papel 

da escola elaborar estratégias para que no ano seguinte esse conhecimento seja consolidado” 

(BRASIL, 2012c, p. 56 – grifo nosso). Por isso que a avaliação, o acompanhamento e a 

intervenção são propostas constantes nas classes do ciclo de alfabetização. 

Ao propor esses indicadores (I/A/C) para a efetivação dos Objetivos de Aprendizagem 

de cada Eixo da Língua Portuguesa, o documento pretende oferecer uma referência para que o 

professor planeje situações de aprendizagem que promovam a progressão da aprendizagem 

dos seus alunos ao longo do ciclo. São eles, os indicadores, que definem como o ensino deve 

se dar em cada ano do ciclo. Dessa forma, tais indicadores servem de base para o 
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planejamento de intervenções didático pedagógicas e, também, facilita o acompanhamento no 

processo avaliativo dos estudantes. 

 
Cada eixo apresenta um quadro com orientações de progressão de aprendizagem da 

criança, que são materializados nos objetivos de aprendizagem explicitados, pois é 

fato que muitos fatores interferem nas atividades de produção e compreensão de 

textos orais e escritos, de modo que nem sempre é possível delimitar um momento 

específico para que os conhecimentos e as capacidades estejam consolidados. Mas é 

importante estabelecer os momentos em que é necessário introduzir o ensino e 

aprofundá-lo (BRASIL, 2012c, p. 42). 

 

Em relação à progressão da aprendizagem, Perrenoud (2004, p. 44) sugere que “de 

modo ideal, os professores responsáveis por um ciclo plurianual deveriam ter os objetivos 

finais em mente e propor constantemente situações de aprendizagem próprias à progressão de 

cada aluno rumo aos domínios visados”. Chama a atenção para a importância de o professor 

ter domínio e clareza das habilidades que devem ser alcançadas durante e ao final do ciclo por 

parte dos alunos e, para tanto, é fundamental que esse profissional e a equipe pedagógica 

envolvida (professor, coordenação e gestor) tenha clareza das habilidades pertinentes ao ciclo 

de alfabetização. 

Percebe-se uma relação entre as propriedades estabelecidas para o SEA e alguns dos 

objetivos de aprendizagem propostos para o sub eixo Apropriação do Sistema de Escrita. Os 

objetivos de aprendizagem específicos de cada eixo da Língua Portuguesa para o trabalho no 

ciclo de alfabetização estão descritos no documento Direitos de Aprendizagem. No quadro 3, 

apresenta-se um quadro comparativo com a relação percebida. 

 
Quadro 3 - Relação entre as Propriedades do SEA (MORAIS, 2012) e os Objetivos de 

aprendizagem (BRASIL, 2012c) 
 

Propriedades do SEA que o aprendiz precisa 

reconstruir para tornar-se alfabetizado 

Apropriação do SEA 

Objetivos de Aprendizagem 

1. Escreve-se com letras que não podem ser 

inventadas, que têm um repertório finito e que 
são diferentes de números e outros símbolos 

- Reconhecer e nomear as letras do alfabeto. 
- Diferenciar letras de números e outros 

símbolos. 

2. As letras têm formatos fixos e pequenas 

variações produzem mudanças na identidade das 
mesmas (p, q, b, d), embora uma letra assuma 

formatos variados (P, p, P, p). 

- Reconhecer diferentes tipos de letras em 

textos de diferentes gêneros e suportes 
textuais. 
- Usar diferentes tipos de letras em situações 

de escrita de palavras e textos. 

3. A ordem das letras no interior da palavra 
não pode ser mudada. 

- Perceber que palavras diferentes variam 
quanto ao número, repertório e ordem de 

letras. 
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Propriedades do SEA que o aprendiz precisa 

reconstruir para tornar-se alfabetizado 

Apropriação do SEA 

Objetivos de Aprendizagem 

4.  Uma  letra  pode  se  repetir  no  interior  de 

uma palavra e em diferentes palavras, ao mesmo 
tempo em que distintas palavras compartilham as 

mesmas letras. 

- Compreender que palavras diferentes 

compartilham certas letras. 
- Perceber que palavras diferentes variam 

quanto ao número, repertório e ordem de 
letras. 

5. Nem todas as letras podem ocupar certas 

posições no interior das palavras e nem todas as 

letras podem vir juntas de quaisquer outras. 

- Reconhecer que as sílabas variam quanto às 

suas composições. 
- Perceber que as vogais estão presentes em 
todas as sílabas. 

6. As letras notam ou substituem a pauta 

sonora das palavras pronunciadas e nunca levam 
em conta as características físicas ou funcionais 
dos referentes que substituem. 

 

7. As letras notam segmentos sonoros 

menores que as sílabas orais que pronunciamos. 

- Ler, ajustando a pauta sonora ao escrito. 

- Dominar as correspondências entre letras e 

grupos de letras e seu valor sonoro, de modo 

a ler palavras e textos. 
- Dominar as correspondências entre letras e 
grupos de letras e seu valor sonoro, de modo 

a escrever palavras e textos. 

8.      As letras têm valores sonoros fixos, apesar 

de muitas terem mais de um valor sonoro e certos 

sons poderem ser notados com mais de uma letra. 

- Ler, ajustando a pauta sonora ao escrito. 

- Dominar as correspondências entre letras e 
grupos de letras e seu valor sonoro, de modo 

a ler palavras e textos. 

- Dominar as correspondências entre letras e 

grupos de letras e seu valor sonoro, de modo 
a escrever palavras e textos. 

9. Além de letras, na escrita de palavras, 

usam-se, também, algumas marcas (acentos) que 
podem modificar a tonicidade ou o som das letras 

ou sílabas onde aparecem. 

 

10. As sílabas podem variar quanto às 

combinações entre consoantes e vogais (CV, CCV, 

CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC...), mas a 
estrutura predominante no português é a sílaba CV 
(consoante – vogal), e todas as sílabas do 
português contêm, ao menos, uma vogal. 

- Reconhecer que as sílabas variam quanto às 

suas composições. 

- Perceber que as vogais estão presentes em 
todas as sílabas. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2016/2017). 

 

Este quadro permite identificar a relação entre os objetivos de aprendizagem e as 

propriedades do SEA, que indicam a importância de um trabalho planejado e sistematizado na 

busca pelo desenvolvimento dessas propriedades, para que as crianças avancem quanto ao 

domínio do SEA e indicam a defesa de que a apropriação da língua escrita deve acontecer 

desde o 1º ano do ciclo de alfabetização. 

Tais propriedades são necessárias na aquisição do SEA, entretanto, para o 

desenvolvimento do trabalho de alfabetização é preciso considerar a cultura, o contexto social 
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e estabelecer relações afetivas com o processo e as pessoas envolvidas – professor, aluno, 

pais, comunidade etc. – para construir uma proposta pedagógica e, consequentemente, 

desenvolver a aprendizagem dos alunos. Tais propriedades são diretrizes, o que não quer dizer 

que todos devem segui-las da mesma maneira, de norte a sul, leste a oeste do país. Conhecer 

os alunos, as suas expectativas, o que já sabem e avançar no processo, cuidando da função 

social da construção da escrita e da escola também se faz necessário. O PNAIC  tentou 

avançar na produção de material, formação de professores etc., mas ainda há muito a 

conquistar para que as crianças sejam alfabetizadas até os 8 anos de idade. 

Assim, a discussão e reflexão sobre a aquisição do SEA aqui apresentadas, remetem 

aos estudos de Vygotsky para se pensar que “a escrita deve ser ‘relevante à vida’, da mesma 

forma que requeremos uma aritmética ‘relevante’” (VYGOTSKY, 1991, p. 133), isto é, com 

significado e função social. Nesse sentido, “a leitura e a escrita devem ser algo de que a 

criança necessite” (1991, p. 133), como um processo que acontecerá na vida da criança de 

forma natural e não como treinamento de fora para dentro. Por fim, o autor amplia suas ideias 

dizendo que se “quiséssemos resumir todas essas demandas práticas e expressá-las de uma 

forma unificada, poderíamos dizer que o que se deve fazer é ensinar às crianças a linguagem 

escrita, e não apenas a escrita de letras” (1991, p. 134). 

No capítulo seguinte, descreve-se os caminhos trilhados para o desenvolvimento da 

pesquisa, onde, como e com quem foi realizada. 
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4 OS CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 
 

Esse capítulo é destinado à apresentação do caminho metodológico percorrido durante 

a pesquisa de campo. A fim de facilitar a compreensão das informações que serão expostas, 

propõe-se a organização do capítulo em cinco seções. A primeira seção tem o objetivo de 

caracterizar o tipo de pesquisa que foi desenvolvida e, para isso, utilizou-se, como suporte 

teórico, os estudos de Minayo (2002), Damiani et al (2012) e Gabre (2012). A segunda 

apresenta a caracterização da escola; a terceira traz o perfil do grupo participante da pesquisa; 

a quarta é destinada à descrição dos instrumentos utilizados para a coleta de dados, bem como 

os procedimentos realizados durante a pesquisa, sustentados por Lüdke e André (2014). Já na 

última seção, são apresentadas as categorias utilizadas para a análise dos dados produzidos na 

pesquisa. 

 
 Caracterização da pesquisa 

 
 

Para a realização da pesquisa, foi necessária a organização e o planejamento do 

caminho a ser percorrido. Portanto, foi preciso compreender o que é pesquisa e definir qual 

metodologia seria utilizada para sua realização. 

De acordo com Minayo (2002, p. 17), a pesquisa é uma 

 

[...] atividade básica da Ciência na sua indagação e construção da realidade. É a 
pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo. 

Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula o pensamento e ação. 

Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro 

lugar, um problema da vida prática. 
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Assim, uma pesquisa está relacionada a um questionamento que emerge de alguma 

questão social ou de uma prática, nesse caso, a prática pedagógica. Para esse trabalho, serão 

considerados como objeto de estudo os fatores que interferem no processo de alfabetização de 

alunos que chegam ao final do ciclo de alfabetização e ainda não se apropriaram do Sistema 

de Escrita Alfabética. 

A fim de atender ao tema proposto, optou-se pela pesquisa qualitativa como 

desdobramento da pesquisa científica. Essa abordagem está ligada às questões humanas, 

sociais e, consequentemente, educacionais. Além disso, a pesquisa qualitativa perpassa pela 

dimensão do relacionamento, por meio do envolvimento entre o pesquisador e o ser 

pesquisado, obedecendo aos limites éticos pré-estabelecidos. Faz também parte desse tipo de 

pesquisa, a constante confrontação da teoria com a prática e, por isso, os instrumentos de 

pesquisa são considerados fonte de coleta de dados importantes. 

Ainda segundo Minayo (2002, p. 21), a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo 

de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações [...]”. Chama a atenção do pesquisador para a sensibilidade 

de perceber os dados e as motivações que estão por trás de cada resposta, seja ela oral ou 

escrita. Nesse sentido, a pesquisa qualitativa visa compreender e interpretar os dados 

coletados e não apenas quantificá-los. 

Como desdobramento, optou-se pela pesquisa-intervenção como técnica que inspirou  

o encaminhamento metodológico deste trabalho. No meio educacional, há um certo receio 

com o uso da palavra intervenção, termo frequentemente usado em áreas relacionadas à saúde, 

mais especificamente, direcionado a procedimentos cirúrgicos ou utilizado para fazer 

referência a uma ação militar. Contribui para esse pensamento, a definição encontrada no 

Dicionário Michaellis (2015, on line): 

 
a) Ato de intervir. 

b) Ato de tomar parte em uma discussão, emitindo opiniões ou contribuindo com 

ideias. 

c) Interferência do Estado no domínio econômico, geralmente para regular coisas ou 

apurar irregularidades 

 

Nesse trabalho será feito o uso da palavra intervenção considerando o conceito que 

esse termo recebe no tipo de pesquisa a que se propõe. Para isso, busca-se suporte no estudo 

desenvolvido por Damiani et al (2012, p. 2), em que defendem o uso “[…] da palavra 

intervenção para denominar determinado tipo de pesquisa educacional no qual práticas de 
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ensino inovadoras são planejadas, implementadas e avaliadas em seu propósito de maximizar 

as aprendizagens dos alunos que delas participam”. 

Por se tratar de uma pesquisa em que a pesquisadora estava em contato direto com os 

participantes (especialmente com os alunos do grupo de intervenção), intencionalmente 

planejando e desenvolvendo atividades para avançar na aprendizagem do SEA, a pesquisa 

realizada apresenta características compatíveis com a pesquisa intervenção. 

Gabre (2012), faz referência a Moreira (2008), ao apresentar dois princípios que 

fundamentam as pesquisas interventivas. O primeiro refere-se à consideração das realidades 

sociais e cotidianas e está diretamente ligada ao problema de pesquisa. Isso porque a não 

aprendizagem do SEA, por parte dos alunos que estão finalizando o ciclo de alfabetização, 

representa não apenas uma problemática em nível pessoal de cada estudante, pode estar ligada 

a diversos fatores das mais variadas dimensões (pedagógica, administrativa, familiar, 

educacional, social, política etc.). Entretanto, só mesmo convivendo no o dia a dia da escola, 

participando da rotina estabelecida, relacionando-se com professores e alunos para que seja 

identificada a legitimidade e amplitude do problema em questão. 

O segundo princípio diz respeito ao compromisso ético e político da produção de 

práticas inovadoras e é traduzido efetivamente durante os encontros de intervenção. Optou-se 

por um tipo de pesquisa que permitiu a atuação prática, na tentativa de contribuir, com base 

nos estudos teóricos realizados (FERREIRO, 1999; 2013; MORAIS, 2012; SOARES, 2012; 

2016), para a melhoria da aprendizagem dos alunos. Esse movimento demanda compromisso 

e envolvimento com os participantes e lida, diretamente, com a possibilidade de fazer 

diferença na vida do outro. Nesse caso, viabilizar possibilidades de ensino que favoreçam a 

aprendizagem do SEA. 

Além disso, a pesquisa interventiva adequa-se ao perfil dos programas de mestrado 

profissional, do qual esse estudo faz parte. É condição inerente a esses programas a 

responsabilidade e contribuição do pesquisador para com os participantes da pesquisa. Esse 

compromisso é materializado por meio de um produto final que deverá colaborar com o 

contexto pesquisado e será apresentado no capítulo referente às considerações sobre a 

pesquisa. Outra condição, é a mediação como um “processo de intervenção de um elemento 

intermediário numa relação; a relação deixa de ser, então, direta e passa a ser mediada por 

esse elemento” (OLIVEIRA, 1993, p. 26 - grifos da autora). 
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 Caracterização da escola 

 
 

A Escola Municipal Prepara46 é fruto de uma ação conjunta entre os estudantes do 

curso de Direito da Faculdade do Sul da Bahia e os moradores do bairro Luiz Eduardo 

Magalhães, situado na cidade de Teixeira de Freitas – BA. Em 2005, os estudantes do 

segundo período da turma de Direito organizaram um projeto chamado “Corrente do Bem”. O 

objetivo do projeto era informar e discutir com a comunidade sobre as disposições do artigo 

6º da Constituição Federal (1988). Os momentos de discussão contaram com a presença dos 

moradores que identificaram carências e prioridades para uma boa qualidade de vida no bairro 

em questão. Entre essas prioridades estava a construção de uma escola pública municipal, pois 

muitas crianças ficavam sem estudar em decorrência da distância entre a sua moradia e as 

escolas de bairros próximos. 

Ainda em 2005, após uma audiência pública de prestação de contas na Câmara de 

Vereadores local, constatou-se a não utilização de um valor significativo do orçamento 

municipal. Cientes dos problemas enfrentados pela comunidade do bairro Luiz Eduardo 

Magalhães, os estudantes de Direito sugeriram que o valor não utilizado fosse remanejado 

para a construção de uma escola nesse bairro. A escola foi, então, construída e em 29 de maio 

de 2008, o prefeito em exercício publicou o Decreto nº 14 que dispõe sobre a criação da 

Escola Municipal Prepara. 

Desde a sua criação até os dias atuais, a escola atende a alunos do primeiro segmento 

do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Em 2016, tinha 589 alunos matriculados entre os 

turnos vespertino e matutino. A instituição contou, nesse mesmo ano, com 23 professores, 2 

coordenadoras (uma em cada turno), 1 diretora, 1 vice-diretora, 2 secretárias, 3 ajudantes de 

ensino, 1 porteiro, 5 auxiliares de limpeza e 3 merendeiras. 

Em cada turno da escola funcionam 12 salas de aula. Ainda faz parte das dependências 

da instituição: secretaria, sala de direção, sala de coordenação, banheiro para professores, 

banheiro para alunos, laboratório de informática, biblioteca, almoxarifado e cozinha. No final 

de 2016, o nome da escola foi alterado, a fim de homenagear um dos vereadores da época em 

que a escola foi construída, uma vez que tal vereador veio a falecer e foi um dos principais 

articuladores para a compra do terreno em que a escola foi construída. 

Em 2016, ano desta pesquisa, a escola contou com 12 turmas do ciclo de alfabetização 

(1º ao 3º ano), sendo que o foco de estudo se centrou nas turmas do 3° ano, por ser esse o 

 
 

46 O nome da escola é fictício na intenção de proteger a imagem e identidade no contexto social. 
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último ano do ciclo e pela pesquisadora vivenciar, no contexto da rede municipal, um alto 

índice de alunos que não consolidaram o processo de alfabetização nessa fase do ciclo. Na 

escola em que a pesquisa foi realizada 30% dos alunos foram retidos no 3º ano em 2015, 

justamente por esse motivo. A escola atende a uma maioria de alunos que reside nos bairros 

periféricos do seu entorno, incluindo um conjunto de habitações populares. 

 
 Caracterização do grupo participante da pesquisa 

 
 

No momento da realização da análise documental, realizada no mês de agosto de  

2016, pretendia-se conhecer o perfil dos alunos que cursavam o 3º ano na Escola Prepara e, 

para tanto, elaborou-se uma planilha que constava de informações como: nome, idade, sexo, 

ano em que foi matriculado na escola, matrícula por transferência ou na escola desde o 

primeiro ano do ciclo de alfabetização, além de identificar se o aluno já foi conservado em 

algum ano do ciclo, o motivo e se participa de algum programa de social, seja do governo 

estadual, federal ou do município. 

Identificou-se 176 alunos organizados em oito turmas de terceiro ano, o que significa 

uma média de vinte e dois alunos por turma. De acordo com a Resolução Municipal 001/2014 

(TEIXEIRA DE FREITAS, 2014), cada turma do ciclo de alfabetização pode conter até vinte 

e cinco alunos. Entretanto, o Regimento Escolar Unificado (artigo 160, inciso 1) (TEIXEIRA 

DE FREITAS, 2011) autoriza que salas em que há matrícula de alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais não transitórias (NEE), estes deverão ser considerados duas vezes em 

relação ao número de alunos no momento de formação da turma. Isso significa que turmas 

onde há presença de alunos com NEE tenham a garantia de uma quantidade menor de alunos, 

a fim de viabilizar o trabalho pedagógico. Na Escola Prepara, há um grande público de alunos 

com essa característica, fator que ajuda a esclarecer por qual motivo a quantidade de alunos 

matriculados fica abaixo da média prevista. 

De acordo com a planilha de análise documental, identificou-se 109 alunos 

matriculados no turno matutino, perfazendo um total de cinco turmas, e 67 alunos no turno 

vespertino, formando três turmas de terceiro ano. Escolheu-se o turno vespertino como foco 

da pesquisa, por três motivos: o primeiro refere-se à disponibilidade da pesquisadora, uma vez 

que trabalha apenas no turno matutino; o segundo, a quantidade menor de professores do 

terceiro ano no turno da tarde, fator que tende a facilitar os agrupamentos dos alunos para a 

participação dos encontros de intervenção; e o terceiro, a boa relação entre a pesquisadora,  

sua proposta de pesquisa e a coordenadora pedagógica que atua no turno vespertino. Por esses 
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critérios, a fim de viabilizar o desenvolvimento da pesquisa, foram escolhidas as três turmas 

do terceiro ano vespertino, bem como seus respectivos professores e a coordenadora como 

participantes da pesquisa. Esses assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE B) e são identificados com nomes fictícios para preservação de suas 

identidades. O delineamento do perfil dos alunos que participariam da intervenção foi inserido 

em uma planilha específica para esse fim. Ao analisar os dados da planilha, juntamente com 

as informações oferecidas pela coordenadora pedagógica, com base no último conselho de 

classe realizado no mês de maio, identificou-se que, dos sessenta e sete alunos do turno 

vespertino, trinta e seis já se encontravam na hipótese de escrita alfabética e trinta e um alunos 

estavam em fase de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). Desses, dezesseis 

alunos já haviam sido reprovados em, pelo menos, um ano do ciclo de alfabetização e estavam 

no grupo de alunos em distorção idade/ano, três apresentavam laudo comprovando alguma 

NEE e doze alunos traziam, na pasta individual, encaminhamentos para projetos de apoio 

escolar, como o Programa Educação Esperança47. 

Com base nos dados acima, definiu-se que o público a ser atendido na intervenção 

pedagógica seria composto pelos dezesseis alunos que já foram reprovados, pelo menos, em 

um ano durante o ciclo. Isso porque, acreditava-se que esses alunos, por estarem em distorção 

idade/ano de estudo e não receberem apoio pedagógico extra (uma vez que não havia 

indicativos que estavam participando de nenhum programa de apoio escolar), provavelmente, 

deveriam estar apresentando alguma necessidade de aprendizagem ainda não identificada para 

consolidar o processo de alfabetização. 

Entretanto, ao retornar à escola, no início de setembro, e apresentar os critérios e a  

lista de alunos a que se chegou, a coordenadora informou que alguns daqueles alunos já 

haviam avançado quanto ao nível de escrita e, portanto, já se encontravam na fase alfabética. 

Então, a pesquisadora reuniu-se com os professores para que eles pudessem, de fato, indicar 

em qual nível se encontrava os alunos repetentes da lista e, a partir da indicação dos 

professores e da coordenadora, substituiu-se os alunos que já haviam se apropriado da leitura 

e escrita por outros que ainda estavam no início do processo e que não mais estavam 

participando dos projetos de apoio escolar (como o Programa Educação Esperança, citado 

anteriormente, e duas ONG - PASPAS – Profissionais da Área da Saúde Promovendo Ações 

Sociais e ASELIAS – Associazione Ali di Speranza e Libertà - que atuam nas imediações da 

47 O Programa Educação Esperança é um serviço assistencial, ofertado pela SMEC, que visa o atendimento 

multiprofissional dos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede de ensino municipal de Teixeira 

de Freitas – BA. No programa atendem os seguintes profissionais: psicólogo, psicopedagogo, músico terapeuta e 

fonoaudiólogo. 
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escola). Dessa forma, chegou-se ao total de dezoito alunos (duas meninas e dezesseis 

meninos) das turmas do terceiro ano vespertino que ainda não se encontravam na hipótese de 

escrita alfabética. Em uma reunião, na escola, os pais dos alunos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) para autorizar a participação dos 

seus filhos na pesquisa. Estes serão identificados com nomes fictícios, para preservação de 

suas identidades. 

Sendo assim, participaram da pesquisa 3 professores que lecionavam em classes do 3º 

no ano letivo de 2016, a coordenadora pedagógica e 18 alunos da Escola Prepara que serão 

identificados também por nomes fictícios. 

a) Carlos – professor efetivo, formado em Pedagogia, atua há um ano com a turma do 3º 

ano. No ano anterior, o professor trabalhou com uma turma de 2º ano e optou por 

acompanhar os alunos no ano seguinte no 3º ano. 

b) Ana – professora efetiva, formada em Pedagogia, está finalizando a segunda 

graduação em Letras. Atua há dois anos com turmas de 3º ano. Anteriormente, exercia 

a docência em turmas do Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). 

c) Maria – professora efetiva, formada em Pedagogia, atua há sete anos no ciclo de 

alfabetização. Desses, os seis últimos anos foram dedicados à docência em turmas do 

3º ano. 

d) Cláudia – coordenadora pedagógica efetiva, atua há 14 anos na coordenação dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, formada em Pedagogia, com especialização em 

Coordenação Pedagógica pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Está na 

coordenação da Escola Prepara há cinco anos. 

 
4.3.1 Perfil dos alunos 

 
 

Antes de iniciar os encontros de intervenção pedagógica com os alunos participantes, 

realizou-se um levantamento, na escola, para mapear os alunos que estavam cursando o 3º ano 

do Ensino Fundamental, mas ainda não estavam alfabetizados. Para tanto, trabalhou-se com 

os documentos na ficha de matrícula, para verificar idade, ano de ingresso na escola e no ciclo 

de alfabetização, se havia repetência etc. 

Apresenta-se o perfil de cada aluno construído com base nesse levantamento (Quadro 

4) e para protegê-las, conforme já exposto, utilizou-se nomes fictícios. 
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Dos 18 alunos, dois são do sexo feminino e dezesseis do sexo masculino. Há uma 

predominância de meninos, o que não dizer que as meninas estão conquistando mais 

condições de avanço no processo de escolarização. Identificou-se, ainda, que, apesar da 

garantia do direito à matrícula e acesso à escola, três alunos (Bruno, Daniela e Gustavo) foram 

reprovados em algum ano do ciclo por não apresentarem frequência igual ou superior a 75% 

dos dias letivos. Isso significa que ultrapassaram o número de faltas em, ao menos, 51 dias de 

aula, fator que é costumeiramente explicado devido à constante mudança de endereço das 

famílias. Vale ressaltar que essa escola está localizada próxima a um conjunto de habitações 

populares que faz parte de um dos programas de entrega de casas a pessoas carentes, portanto, 

a estabilidade da moradia deveria ser, nesse caso, um problema superado. De acordo com as 

informações anotadas no diário de campo, proveniente do período de coleta de dados da 

análise documental, essa mudança de moradia é justificada pela necessidade que as famílias 

têm de emprego. Muitas delas têm, como fonte de renda, a colheita de café, mamão, urucum, 

entre outros e à medida que cada cultura acontece, as famílias se mudam para acompanhar a 

demanda. 

Quadro 4 - Perfil dos alunos 
Alunos 

 
 

Nº 

 

Nome 

 

Idade 

 
 

Sexo 

Ano de 

ingresso na 

escola 

Conservado 

por nota ou 

faltas 

Quantidade de 

vezes que foi 

conservado 

1 Amanda 10 F 1º ano Nota 1 x 

2 Bruno 9 M 1º ano Faltas 1 x 

3 César 10 M 2º ano Nota 1 x 

4 Daniela 15 F 2º ano Nota/Falta 3 x 

5 Diego 10 M 1º ano Nota 1 x 

6 Gustavo 12 M 1º ano Nota/Falta 3 x 

7 Guilherme 9 M 1º ano Não --- 

8 Iago 10 M 3º ano Nota 1 x 

9 Ítalo 9 M 3º ano Não --- 

10 Jairo 10 M 3º ano Nota 1 x 

11 José Vinícius 9 M 2º ano Não --- 

12 Kauã 10 M 3º ano Nota 1 x 

13 Kevin 9 M 1º ano Não --- 

14 Lucas 9 M 1º ano Não --- 

15 Mateus 9 M 1º ano Nota 1 x 

16 Nícolas 12 M 2º ano Nota 3 x 

17 Saulo 9 M 1º ano Nota 1 x 

18 Wesley 9 M 2º ano Não --- 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2016/2017). 
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Uma análise mais detalhada dos outros dados presentes nesta tabela, constará na 

primeira seção do capítulo seguinte. 

 
 Instrumentos e procedimentos para a coleta e produção de dados 

 
 

A pesquisa foi organizada em dois momentos: o primeiro diz respeito à participação  

da pesquisadora no grupo que estava organizando o documento de criação do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Alfabetização e Letramento (NALFA)48, a partir da Portaria nº 

28/2016, já citada no primeiro capítulo desse trabalho (TEIXEIRA DE FREITAS, 2016). O 

NALFA foi criado a partir do trabalho realizado com o apoio da Secretaria Estadual de 

Educação da Bahia e tem, como objetivo, planejar, organizar e investir em ações que visem à 

melhoria da qualidade do processo de alfabetização, envolvendo professores, coordenadores, 

gestores, equipe da Secretaria de Educação Municipal e representante do sindicato dos 

professores. A formação continuada e o acompanhamento processual do trabalho do professor 

que atua no ciclo de alfabetização são algumas dessas ações. 

O segundo momento foi desenvolvido na escola campo da pesquisa e serviu para 

produção do material empírico, utilizando quatro instrumentos: 

a) uma ficha para a realização da análise documental, visto que se julgou importante 

para compreensão da trajetória do aluno ao longo do ciclo de alfabetização. Essa análise 

documental é representada por “quaisquer materiais escritos que possam ser usados como 

fonte de informação sobre o comportamento humano” (PHILLIPS, 197449, p. 187 apud 

LÜDKE; ANDRÉ, 2014, p. 45). Seguindo essa concepção, analisou-se os documentos que 

faziam parte da ficha do aluno, tais como: protocolo de matrícula, transferência escolar, ficha 

de advertência e encaminhamentos a programas de apoio escolar. 

Ainda nessa fase, solicitou-se aos professores participantes da pesquisa as fichas de 

avaliação utilizadas no acompanhamento da aprendizagem dos alunos. Esses dados 

 
48 A Secretaria da Educação do Estado da Bahia está apoiando a criação dos Núcleos Municipais de 

Alfabetização e Letramento (NALFA) com o objetivo de planejar, monitorar e realizar ações para garantir a 

alfabetização das crianças na idade certa. Este apoio se insere no programa estadual Educar para Transformar, 

em colaboração com os municípios, cuja meta prioritária é alfabetizar todas as crianças da Bahia até oito anos de 

idade. 

Os Núcleos são criados pelos municípios, por meio de portaria ou decreto, e contam com a participação de 

representantes da Secretaria Municipal, de Conselhos de Educação e professores alfabetizadores. A Secretaria da 

Educação do Estado da Bahia ampliará o apoio na formação de professores e no assessoramento técnico para a 

consolidação de políticas e estratégias educacionais que levem em  conta  as  especificidades  de  cada  

município. Disponível em: http://institucional.educacao.ba.gov.br/noticias/secretaria-da-educacao-do-estado- 

apoia-criacao-de-nucleos-municipais-para-alfabetizacao. Acesso em 03.mar.2016 
49 PHILLIPS, B. Pesquisa social. Rio de Janeiro: Agir, 1974. 

http://institucional.educacao.ba.gov.br/noticias/secretaria-da-educacao-do-estado-apoia-criacao-de-nucleos-municipais-para-alfabetizacao
http://institucional.educacao.ba.gov.br/noticias/secretaria-da-educacao-do-estado-apoia-criacao-de-nucleos-municipais-para-alfabetizacao
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permitiram conhecer os alunos que ainda não estão alfabetizados, bem como identificar as 

habilidades que foram introduzidas, mas que precisavam ser ampliadas e consolidadas, 

conforme prevê o documento Direitos de Aprendizagem (BRASIL, 2012c). A análise dessa 

documentação possibilitou a compreensão do perfil desses alunos, bem como a definição do 

grupo de alunos que fez parte da intervenção. 

b) encontros de intervenção com a participação de dezoito alunos do 3º ano que 

ainda não se encontravam alfabetizados. Damiani et al (2013, p. 58) indicam que as pesquisas 

com intervenção pedagógica “têm como finalidade contribuir para a solução de problemas 

práticos”. Considera-se que a não apropriação do SEA por parte de uma criança que se 

encontra no final do ciclo de alfabetização revela-se como um problema com dimensões não 

só no campo da educação, como no contexto social. Tal problema necessita de uma pesquisa 

que vise contribuir com os avanços dessas crianças e, para isso, foi preciso adentrar na escola 

e intervir, considerando que a “intervenção de outras pessoas – que, no caso específico da 

escola, são o professor e as demais crianças – é fundamental para a promoção do 

desenvolvimento do indivíduo” (OLIVEIRA, 1993, p. 62). 

Assim, logo após a definição do grupo participante, os pais e responsáveis dos alunos 

escolhidos participaram de uma reunião, na escola, em que puderam conhecer a proposta da 

pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando a 

participação das crianças. Nesse momento, houve uma conversa com os pais sobre a situação 

de seus filhos na escola e, aos poucos, foram revelando condições que deram pistas para 

refletir sobre os fatores que contribuíram para que ainda não estejam alfabetizados. 

Foram realizados dez encontros, entre os meses de setembro a dezembro do ano de 

2016. O planejamento das atividades desenvolvidas nos encontros foi norteado pelos  

objetivos de aprendizagem do eixo Apropriação do Sistema de Escrita (BRASIL, 2012c), 

ainda não consolidados por parte dos alunos envolvidos e pela análise dos diagnósticos 

realizados pelos professores e pela pesquisadora na escola. 

A intervenção aconteceu no período de aula regular dos alunos e no mesmo turno que 

já estudavam. Inicialmente, tinha-se a pretensão de atendê-los em uma sala durante todo o 

período do turno escolar, ou seja, das 13h00 às 17h20. Entretanto, a escola não possuía uma 

sala de aula disponível para a realização desse trabalho e a sala dos professores foi adaptada 

para essa utilização. Para isso, a diretora e a coordenadora pedagógica, providenciaram a 

instalação de um quadro branco em uma das paredes da sala. Porém, o local era muito 

pequeno e não comportava o grupo de uma só vez, por isso, distribuiu-se os alunos em dois 

grupos: o primeiro grupo, com dez alunos, era atendido de 13h00 às 15h00 e o segundo 
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grupo, com oito alunos, das 15h40 às 17h20. O período entre 15h00 até às 15h40 era 

reservado ao lanche e recreio. 

Ressalta-se que apesar dos encontros acontecerem com uma quantidade de alunos 

reduzida em comparação com o número de matriculados na sala de aula, esse fator não 

minimizou as dificuldades relacionadas aos aspectos comportamentais inerentes à fase 

infantil. Em muitos momentos, era difícil prosseguir com a atividade proposta por causa das 

brincadeiras, conversas e brigas entre os próprios colegas. Esse movimento, por vezes, 

causava uma angústia na pesquisadora e foi preciso paciência e tolerância para saber conduzir 

cada uma das situações enfrentadas. 

c) entrevista semiestruturada com os professores e a coordenadora pedagógica 

(APÊNDICE C). Essa técnica “se desenrola a partir de um esquema básico, porém, não 

aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2014, p. 40). Dessa forma, construiu-se, antecipadamente, um  roteiro 

com perguntas que se julgava pertinentes a serem feitas aos participantes acerca do trabalho 

pedagógico realizado no 3º ano do ciclo de alfabetização. Entretanto, o roteiro constava de 

temas principais, sendo a pesquisadora sensível a outros assuntos relacionados ao tema que 

surgiram durante a entrevista, bem como atenta às informações que iam para além das 

palavras ditas e se manifestavam por meio de expressões faciais, corporais, suspiros e outros 

sinais. 

A opção por esse instrumento considerou a possibilidade de interação entre 

entrevistador e entrevistado e a veracidade revelada em uma resposta dada em tempo real, a 

despeito de quando o entrevistado tem tempo para pensar e programar uma resposta, escrita, 

por exemplo, que, nem sempre, revela seu pensamento sobre o assunto de fato. Inicialmente, 

havia sido considerada a participação desses professores em encontros que pudessem auxiliar 

a organizar o planejamento das intervenções de forma colaborativa, entretanto, as condições 

de trabalho não favoreceram essa parceria. 

Optou-se por, também, entrevistar a coordenadora, visto o seu envolvimento com a 

pesquisa desde o período da análise documental. As entrevistas foram gravadas em áudio e 

transcritas posteriormente, para análise e discussão dos dados. 

d) diário de campo, que serviu como material de registro das observações realizadas 

em todos os momentos da pesquisa. Segundo Lüdke e André (2014), a observação direta no 

local da pesquisa favorece a compreensão do problema estudado sob diferentes pontos de 

vista dos sujeitos envolvidos. Acredita-se, assim como as autoras, que a pesquisa tem cunho 

político e, por isso, a participação do pesquisador no campo, ainda que enquanto observador, 
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não é passível de neutralidade. Entretanto, o compromisso ético com o contexto e os 

participantes envolvidos foi um elemento que permeou todas as ações planejadas e 

desenvolvidas pela pesquisadora. 

 
 As categorias de análise 

 
 

Todo o processo de planejamento e desenvolvimento dos encontros de intervenção 

com o grupo de alunos participante da pesquisa foi fundamentado nas habilidades da 

consciência fonológica (MORAIS, 2012) e na relação com os objetivos de aprendizagem que 

fazem parte do sub eixo Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, pertencente ao eixo 

Análise Linguística (BRASIL, 2012c). A opção por estudar esse eixo se deu porque é nele que 

estão contidos os direitos de aprendizagem que devem ser consolidados no processo de 

apropriação do SEA. 

Encontrou-se, nos objetivos de aprendizagem, uma característica que se repete em 

todo eixo analisado: o trabalho com gêneros textuais fundamentando a apropriação do SEA. 

Esta característica é inerente ao processo de letramento, uma vez que não basta apenas ensinar 

a criança a “codificar/decodificar”, mas, ao contrário, é importante que saiba utilizar o SEA 

para compreender o mundo em que vive e as propriedades desse sistema com autonomia, a 

depender do contexto em que se faz necessário. A esse processo, Soares (2012, p. 47) chama 

de letramento e o conceitua como: “estado ou condição de quem não apenas sabe ler e 

escrever, mas cultiva e exerce práticas sociais que usam a escrita”. Fazer uso adequado da 

escrita nos diferentes contextos em que se manifesta é habilidade fundamental na criança que 

finaliza o ciclo de alfabetização. 

Por isso, durante os encontros de intervenção, investiu-se no desenvolvimento de 

atividades que favorecessem a aquisição da escrita mediado pelo trabalho com gêneros 

textuais e jogos que despertassem as habilidades de consciência fonológica. Assim, definiu-se 

como categoria para análise do material produzido as seguintes habilidades: 

a) Pronunciar palavras em voz alta e ser capaz de separá-las em pedaços menores (as 

sílabas); 

b) Comparar palavras quanto ao número de sílabas; 

c) Identificar palavras que começam com a mesma sílaba; 

d) Pronunciar palavras que começam parecido a partir de uma palavra dada; 

e) Identificar palavras que compartilham não apenas a mesma sílaba inicial, mas o 

mesmo fonema; 
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f) Identificar palavras que terminam com som parecido (rimam); 

g) Identificar palavras dentro de outra palavra. 

A seguir, apresenta-se a análise realizada a partir do trabalho com as habilidades de 

consciência fonológica nos encontros de intervenção, mostrando, também, alguns fatores que 

interferem na não consolidação do SEA dos alunos que chegam ao 3º ano sem estarem 

alfabéticos. Esses fatores são evidências que foram mencionadas a partir da entrevista 

realizada com os professores e a coordenadora pedagógica que atuavam com os alunos que 

fizeram parte do grupo de intervenção e os registros realizados no diário de campo nos 

momentos de participação em reuniões pedagógicas na escola. 
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5 A AQUISIÇÃO DO SEA NO 3º ANO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

 
 

Neste capítulo, são apresentados os dados produzidos em cada etapa da pesquisa. Está 

organizado em cinco seções: na primeira, nomeada de “Primeiras impressões: a análise 

documental”, apresenta-se o resultado obtido a partir da análise dos documentos dos alunos na 

escola. A segunda, “O conhecimento dos alunos acerca do SEA”, traz as informações 

oriundas do diagnóstico de escrita inicial, realizado para identificar os saberes quanto ao 

sistema de escrita. A terceira, “Os encontros de intervenção pedagógica”, apresenta as 

habilidades da consciência fonológica como categorias de análise utilizadas para interpretar os 

dados revelados a partir dos encontros de intervenção. A quarta, “Aprendizagens sobre o 

SEA”, é dedicada aos dados produzidos com o diagnóstico final e os conhecimentos dos 

alunos sobre o SEA após as intervenções. Na última seção, “Fatores que interferem na 

apropriação e consolidação do SEA”, identifica-se os fatores que representam os desafios a 

serem superados no ciclo de alfabetização. 

 
 Primeiras impressões: a análise documental 

 
 

Participaram dos encontros de intervenção pedagógica 18 alunos do 3º ano que ainda 

não haviam consolidado a aquisição do SEA. Para chegar a essa lista, o primeiro passo foi 

analisar os documentos individuais, a fim de construir um perfil dos estudantes escolhidos. 

Nesse momento, identificou-se que metade dos alunos analisados já haviam completado 9 

anos (Quadro 5), e de acordo com a meta 5 do PNE (BRASIL, 2014), “todas as crianças 

devem ser alfabetizadas até os 8 anos de idade”. Entretanto, essa mesma meta torna-se 

equivocada ao se considerar a data de corte para a matrícula na escola. Segundo a Nota 

Técnica, emitida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) (BRASIL, 2012d), que 
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esclarece a matrícula de crianças de 6 anos no Ensino Fundamental de 9 anos, há a indicação 

que a mesma pode ser matriculada no primeiro ano, aos seis anos de idade, caso sua data de 

nascimento seja até o dia 31 de março. Por exemplo, se uma determinada criança completa 

seis anos em 20 de abril, só poderá cursar e ser matriculada no primeiro ano, no ano seguinte 

ao que fez esse aniversário. Dessa forma, é provável que muitas crianças finalizem o terceiro 

ano com nove anos, o que explica os dados encontrados, e, seguindo essa lógica, apenas 

aqueles que completam a idade até a data de corte é que chegarão ao fim do terceiro ano ainda 

com oito anos. 

 
Quadro 5 - Idade dos alunos que participaram da intervenção pedagógica 

 

Idade Quantidade de alunos 

9 anos 9 alunos 

10 anos 5 alunos 

11 anos 1 aluno 

12 anos 2 alunos 

15 anos 1 aluno 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (agosto/2016). 

 

 

Em relação aos dados encontrados, chama a atenção, ainda, a existência de quatro 

alunos com idade superior aos dez anos (Quadro 5). Caso tivessem seguido o fluxo normal do 

Ensino Fundamental, já estariam na segunda etapa dessa fase, que corresponde ao Ensino 

Fundamental II, ou seja, do sexto ano em diante. Entende-se que as motivações, os interesses, 

os gostos dos alunos variam a depender da faixa etária em que se encontram e, 

provavelmente, os motivos sociais, culturais, afetivos, psicológicos e cognitivos que 

despertam a atenção e interesse de uma criança de nove anos não são os mesmos que atraem 

aqueles que estão na fase da adolescência, neste caso, três alunos (Daniela, Gustavo e 

Nícolas). Por isso, apesar da defesa da organização do trabalho pedagógico em ciclos e, por 

este motivo, considerar a diversidade um fator positivo para a aprendizagem, há de se 

reconhecer que uma diferença de idade superior a dois anos requer outros conhecimentos 

teóricos e pedagógicos para o planejamento e desenvolvimento de atividades que atendam às 

necessidades de cada educando. 

Entre os alunos que fizeram parte da pesquisa, 50% estavam matriculados na 

instituição desde o primeiro ano do ciclo de alfabetização (Quadro 6). Portanto, metade dos 

que ainda não estavam alfabéticos eram alunos da mesma instituição desde o início do 

processo de alfabetização e, por isso, não é possível considerar apenas a rotatividade entre as 

escolas como fator prejudicial a não aprendizagem do SEA. Essa informação colabora para 
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uma análise mais profunda acerca do trabalho realizado com os alunos no ciclo em uma 

mesma escola, indicando a necessidade de um acompanhamento mais sistemático sobre a 

aprendizagem desses alunos e os fatores que interferem nesse processo. 

 
Quadro 6 – Ingresso dos alunos na escola 

 

Ano de ingresso Quantidade de alunos 

1º ano 9 alunos 

2º ano 5 alunos 

3º ano 4 alunos 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (agosto/2016). 

 

 

Sobre os fatores, é possível identificar a falta de clareza, por parte da equipe 

pedagógica da escola, do que deve ser proposto a cada ano do ciclo bem como a necessidade 

do trabalho em parceria para o desenvolvimento da aprendizagem. É comum encontrar o 

professor como o único responsável sobre a aprendizagem do aluno e a integração de serviços 

e profissionais mostra-se como uma parceria necessária ao avanço da aprendizagem de uma 

criança. Nesse sentido, alguns alunos desta escola e das demais da rede municipal recebem 

acompanhamento com psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogo, além de apoio pedagógico 

extra, quando necessário, através do Projeto Educação Esperança (PEE) ou do Centro de 

Referência a Educação Inclusiva (CREI), esse é um processo que funciona com várias lacunas 

(disponibilidade de profissionais na área pública, acesso da família ao local de atendimento, 

entre outras). 

O índice de reprovação dos alunos que participaram da intervenção foi o critério 

inicial para a seleção dos participantes na pesquisa. Dos 18 alunos, apenas seis não foram 

reprovadas e nove já tinham sido conservados uma vez durante o ciclo (Quadro 7). Optou-se 

por priorizar na intervenção a participação daqueles que já haviam passado por reprovação. 

Além disso, três desses alunos já passaram por três reprovações (Daniela, Gustavo e Nícolas), 

fator que representa uma taxa preocupante para uma amostra de alunos pequena e se torna, 

ainda, mais preocupante se considerar que as reprovações aconteceram ainda no ciclo de 

alfabetização. 

Quadro 7 – Situação dos alunos durante o ciclo de alfabetização 
 

Quantidade de reprovações Quantidade de alunos 

Sem reprovação 6 alunos 

Uma reprovação 9 alunos 

Duas reprovações - 

Três reprovações 3 alunos 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (agosto/2016). 
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 O conhecimento dos alunos acerca do SEA 

 
 

A fim de identificar os conhecimentos que os alunos, participantes da intervenção, já 

possuíam sobre o SEA, planejou-se um diagnóstico de escrita com três questões (Figura 1). A 

primeira referia-se a escrita do nome próprio, pois considera-se que esta é uma habilidade 

relacionada à identidade e autonomia do sujeito e, portanto, importante para o seu 

reconhecimento enquanto cidadão. Foi, então, pedido que cada um escrevesse o seu nome 

completo, mas, como a pesquisadora percebeu a dificuldade de escrita nessa questão, 

incentivou para que escrevessem como sabiam (sendo o nome completo ou não). 

 
Figura 1 – Modelo de atividade diagnóstica 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (setembro/2016). 

A segunda questão, como pode ser observado na Figura 1, era para identificação do 

alfabeto, a fim de analisar a habilidade de reconhecer e nomear as letras do alfabeto. Esta é 

uma habilidade prevista para ser consolidada no 1º ano do ciclo de alfabetização. Não 

importava, nesse momento, a diferenciação entre vogais e consoantes, ao contrário, o intuito 

sempre foi identificar se as crianças reconheciam, com autonomia, as letras do alfabeto como 

um todo, pois em momentos posteriores, essa identificação seria fundamental para relacionar 

a letra ao som que ela ocupa em determinada sílaba/palavra. 
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A última questão tratava de um diagnóstico de escrita inspirado na proposta de 

Ferreiro e Teberosky (1999). Para essa atividade, solicitou-se que os alunos escrevessem uma 

lista com seis palavras de um mesmo campo semântico, no caso, lista de material escolar, e ao 

final, deveriam escrever uma frase que envolvesse uma das palavras da lista. A partir desse 

diagnóstico, identificou-se a hipótese de escrita em que cada aluno se encontrava. Tal análise 

ofereceu indicativos para o planejamento das intervenções, sempre considerando a 

necessidade de aprendizagem do grupo atendido. 

Em relação à escrita do nome, identificou-se que apenas seis alunos, dos dezoito, 

escreviam o nome completo com autonomia (Quadro 8). Esse dado pareceu alarmante, visto 

que se tratavam de alunos que estavam no 3º ano do ciclo de alfabetização e essa é uma 

habilidade básica do primeiro ano. Dos 12 alunos que só escreviam o primeiro nome, oito 

faziam uso de letra bastão, sendo esse tipo de letra o mais utilizado também em outras 

situações de escrita. Considerando a necessidade de avançarem quanto a esse aspecto, definiu- 

se que essa habilidade seria a primeira a ser trabalhada no encontro de intervenção. 

 
Quadro 8 - Diagnóstico Inicial: escrita do nome 

 

Completo Só o primeiro nome 

Com letra cursiva Com letra bastão Com letra cursiva Com letra bastão 
3 3 4 8 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (setembro/2016). 

 

 

Quanto ao reconhecimento das letras do alfabeto, o diagnóstico mostrou que 14 

crianças já identificavam o alfabeto com autonomia (Quadro 9). Ao mostrar a letra Z e pedir 

que Wesley falasse que letra era aquela, ele respondeu: 

 
Wesley: Z, de Zebra. 
P: E essa letra? (mostrando para o S) 

Wesley: C, de Sapo. 

 

Percebe-se, pelo diálogo, que Wesley já conseguia estabelecer relação entre a letra do 

alfabeto e palavras que iniciam com tal letra, mas ainda, confunde alguns fonemas, como o C, 

por exemplo. Provavelmente, o aluno fez relação do som que o C assume em palavras como 

celular ou bicicleta, por exemplo, que mais parece o som do S. Um caso interessante foi o de 

Guilherme, que apesar de conseguir reconhecer todas as letras, utilizou, como estratégia, 

relembrar a sequência do alfabeto para essa identificação. Ao mostrar uma letra e perguntar 

qual era, o menino, por várias vezes, silabou a sequência do alfabeto como se essa ação o 
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ajudasse a lembrar qual era a letra. A estratégia funcionou e ele identificou todas as letras 

solicitadas. Entretanto, retomar o alfabeto inteiro toda vez que precisa identificar uma letra 

demonstra uma ação de memorização quanto a essa habilidade. 

Entre os alunos que não reconhecem todo o alfabeto, preocupou o caso de Ítalo. No 

diagnóstico inicial, não identificava a maioria das letras, mesmo em formato de bastão e se 

mostrava bastante inseguro. Por vezes, dizia que não sabia, ficava inquieto, olhava para as 

letras e balbuciava nomes, na tentativa de acertar a resposta, mas não obtinha sucesso. Ítalo 

chamou nossa atenção quanto à necessidade de um acompanhamento mais individualizado 

durante a intervenção. 

 
Quadro 9 - Diagnóstico Inicial: Identificação do alfabeto 

 

Todas as letras Algumas letras Nenhuma letra 

14 4 - 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (setembro/2016). 

 

 

A última fase do diagnóstico foi a escrita de palavras e uma frase para identificação da 

hipótese de escrita de cada aluno. Os professores já haviam dado essa informação à 

pesquisadora, mas considerou-se importante realizar essa atividade a fim de confirmar ou não 

os resultados (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Hipóteses de escrita: inicial 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (setembro/2016). 

 
 

O diagnóstico inicial permitiu observar que nenhum aluno que participou da 

intervenção estava no nível pré-silábico (Gráfico 1; Quadro 10). 
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Quadro 10 - Hipótese de escrita por aluno: Inicial 
 

Nº Aluno(a) Hipótese Situação 

1 Amanda Silábico sem valor sonoro Em transição50
 

2 Bruno Silábico com valor sonoro Em transição 

3 César Silábico com valor sonoro Estável51
 

4 Daniela Silábico alfabético Inicial52
 

5 Diego Silábico alfabético Em transição 

6 Gustavo Silábico alfabético Em transição 

7 Guilherme Silábico alfabético Em transição 

8 Iago Silábico com valor sonoro Estável 

9 Ítalo Silábico sem valor sonoro Em transição 

10 Jairo Silábico sem valor sonoro Em transição 

11 José Vinícius Silábico sem valor sonoro Em transição 

12 Kauã Silábico alfabético Em transição 

13 Kevin Silábico alfabético Em transição 

14 Lucas Silábico alfabético Em transição 

15 Mateus Silábico alfabético Em transição 

16 Nícolas Silábico com valor sonoro Estável 

17 Saulo Silábico alfabético Estável 

18 Wesley Silábico sem valor sonoro Em transição 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (setembro/2016). 

 

 

O trabalho foi facilitado pelo fato dos alunos já estarem no nível silábico e, ainda que 

algumas em fase bastante inicial, a noção de sílaba já era comum a todos os participantes. No 

diagnóstico inicial, a escrita variava muito entre hipóteses próximas, como na atividade 

realizada por Jairo (Figura 2). Por exemplo, em algumas palavras era possível considerar que 

o aluno estava na hipótese silábica sem valor, mas se outras fossem analisadas, havia indícios 

de estar silábico com valor. A transição entre uma fase e outra é uma característica latente na 

fase de apropriação do SEA, bem como a dúvida e a inquietação durante esse período de 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 Em transição – Os alunos que apresentavam oscilação na escrita entre uma hipótese e outra, foram 

considerados em transição. Isso acontecia, por exemplo, quando na escrita de uma palavra aparecia 
características de uma escrita silábica sem valor e na palavra seguinte, características de uma escrita silábico com 

valor sonoro. 
51 Estável – Nessa situação, foram considerados os alunos que apresentaram segurança na escrita, tanto na lista 

de palavras, quanto na escrita da frase, conforme as características de apenas uma hipótese de escrita. 
52 Inicial – Para essa situação, consideramos os alunos que apresentaram, na escrita, as primeiras características 

da hipótese (QUADRO 2). 
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Figura 2 – Diagnóstico inicial: Jairo 

Fonte: Escrita do aluno no momento do diagnóstico (setembro/2016). 

 

 

 
Ainda falando sobre essa transição, alguns alunos que no diagnóstico inicial 

apresentaram uma escrita correspondente ao nível silábico-alfabético, poderiam ser avaliadas 

por outros professores como já alfabéticas. Entretanto, optou-se por considerar as 

características que apareceram na escrita de mais palavras, na frase e no momento da leitura 

feita pelo aluno para definir a hipótese em que se encontrava. Em vários casos (13 alunos) 

houve a opção pelo uso do termo “em transição” (Quadro 10) ao citar a hipótese de escrita 

(Quadro 2), tornando-se importante esclarecer que se usou o nível base na apresentação dos 

dados. Por exemplo: A escrita de Bruno foi identificada na hipótese silábico com valor sonoro 

em transição para a silábico alfabética, o que significa que, para a organização, ele faz parte 

do grupo que se encontra nível silábico com valor, pois esse é o seu nível base de escrita 

(Gráfico 1; Quadro 10). A opção está fundamentada na premissa de que é na hipótese base 

que há estabilidade na escrita do aluno. No Quadro 10 aparece uma descrição mais detalhada 

da hipótese de escrita de cada um dos participantes. 

A partir dos dados oriundos da análise de cada escrita, construiu-se uma ficha de 

observação das habilidades que estavam presentes na escrita e, consequentemente, na 

organização do pensamento de cada aluno sobre a escrita. Essa ficha foi utilizada para análise 

do diagnóstico inicial e no diagnóstico final e pode ser observada no Quadro 11. 
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Quadro 11 – Diagnóstico Inicial: escrita de palavras e frase 
 

 

Habilidades avaliadas 

S
IM

 

Á
S

 

V
E

Z
E

S
 

N
Ã

O
 

Omite letra na sílaba 17 - 1 

Usa letra aleatória para manter o padrão silábico 12 - 6 

Confunde a ordem das letras na sílaba 4 - 13 

Acrescenta letra na sílaba 7 - 11 

Confunde as letras em relação ao som 16 - 2 

Escreve sílabas com padrão silábico complexo (CCV – CCVC–CVV53) 4 - 14 

Atribui sonoridade à sílaba 13 5 - 

Escreve atribuindo apenas o som de uma vogal a cada sílaba 2 4 12 

Faz uso de letra bastão 17 - 1 

Escreve de forma segmentada 7 1 10 

Escreve o nome completo 6 - 12 

Faz uso de acentos - - 18 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (setembro/2016). 

 

 

A primeira habilidade que apareceu com destaque nos diagnósticos foi: Omite letra na 

sílaba. Essa omissão apareceu com frequência no diagnóstico inicial, visto que ainda não 

estavam no nível alfabético, portanto, estava relacionada às características do nível silábico, 

em que uma sílaba é representada por uma letra, por exemplo. Desde o diagnóstico inicial 

percebeu-se a presença da formação Consoante + Vogal nas sílabas que os alunos 

registravam. Esse padrão manteve-se na maioria das escritas e muitos fizeram o uso de uma 

“letra coringa54”, quando não tinham certeza de qual letra deveria ser usada para completar a 

sílaba. 

Quase a totalidade dos participantes (13 alunos) escreviam atribuindo sonoridade à 

sílaba. Havia ainda cinco alunos (Amanda, Ítalo, Jairo, José Vinícius e Wesley) que estavam 

oscilando entre o nível silábico sem valor e o silábico com valor e, por isso, nem sempre sua 

escrita tinha relação com a oralidade. 

Na avaliação da habilidade escreve atribuindo apenas o som de uma vogal para cada 

sílaba, acreditava-se que a escrita de alunos na hipótese silábica com valor teria essa 

característica. Entretanto, percebeu-se isso em apenas um dos alunos nessa fase, que foi o 

caso de Ítalo (Figura 3). Os demais alunos nessa hipótese já escreviam variando entre vogais e 

 

53 CCV – Consoante + Consoante + Vogal / CCVC – Consoante + Consoante + Vogal + Consoante / CVV – 

Consoante + Vogal + Vogal 
54 Chamamos de letra coringa, uma letra aleatória usada pelo aluno para marcar que aquele espaço deve ser 

ocupado por uma letra. Apesar de ainda não ter certeza de qual letra se trata com referência ao som, o aluno sabe 

que é preciso mais uma letra para compor a sílaba e, para isso, faz uso de uma letra coringa. 



98 
 

 
 
 

consoantes, como no diagnóstico de César (Figura 4). Bruno estava na hipótese silábico com 

valor e já compreendia que a sílaba pode ser formada por mais de uma letra, mas ainda não 

identificava com coerência que outra letra é essa (Figura 5). José Vinícius, mesmo escrevendo 

conforme a hipótese silábica sem valor, também já compreendeu que a sílaba pode ser 

composta de mais de uma letra e costumava usar duas ou mais letras aleatórias para 

representar cada sílaba (Figura 6). 

 

 
Figura 3 – Diagnóstico inicial: Ítalo Figura 4 – Diagnóstico inicial: César 

 

  

Fonte: Escrita do aluno no momento do diagnóstico 

(setembro/2016). 

Fonte: Escrita do aluno no momento do diagnóstico 

(setembro/2016). 

 

 

Figura 5 – Diagnóstico inicial: Bruno Figura 6 – Diagnóstico inicial: José Vinícius 
 

 
 

Fonte: Escrita do aluno no momento do diagnóstico 

(setembro/2016). 

Fonte: Escrita do aluno no momento do diagnóstico 

(setembro/2016). 
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Os alunos não usaram acentos na escrita inicial. Sabe-se que essa habilidade também 

está ligada ao eixo de análise linguística e seu estudo aparece com mais ênfase nos anos finais 

do ensino fundamental, entretanto chamou a atenção o fato de nenhum aluno fazer uso de 

sinal – acentuação - algum que pudesse representar um acento. 

A análise do diagnóstico inicial (Quadro 11) serviu de fundamento para a organização 

dos encontros de intervenção pedagógica que são apresentados na seção seguinte. 

 
 Os encontros de intervenção pedagógica 

 
 

Os encontros de intervenção com os 18 alunos tiveram, como objetivo, propor 

situações de aprendizagem a fim de alcançar os objetivos do eixo Apropriação do Sistema de 

Escrita (BRASIL, 2012c) ainda não consolidados pelos alunos do 3º ano do EF. No Quadro 

12 há um resumo de informações relacionadas aos encontros durante o período de 

intervenção. Além dos dez encontros, houve mais dois dias para a realização de cada 

diagnóstico (inicial e final). Os diagnósticos foram realizados individualmente, por isso não 

fazem parte dos encontros de intervenção, que foram coletivos. 

Quadro 12 – A Intervenção 
 

Quantidade / carga horária Total 

Quantidade de encontros e o período 10 encontros (setembro a dezembro) 

Quantidade de horas por encontro 2 h/aula por grupo 

Quantidade de semanas 10 semanas 

Quantidade de conteúdos 7 (média de conteúdos relacionados a escrita) 

Quantidade de tarefas 10 (média das atividades de escrita) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (setembro/2016). 

 

Para o planejamento e desenvolvimento das atividades de apropriação do SEA 

propostas na intervenção, recorreu-se às habilidades de consciência fonológica (MORAIS, 

2012) como suporte para alcançar os objetivos previstos no eixo Apropriação do SEA do 

documento Direitos de Aprendizagem (BRASIL, 2012c). Dessa forma, em cada encontro 

havia sempre uma ou mais habilidades que eram trabalhadas a partir do conteúdo e das 

atividades, a fim de que os alunos se apropriassem do SEA (APÊNDICE D). Nesse processo, 

fez-se a opção pelo trabalho mais específico com a construção da unidade de sílaba e palavra, 

considerando o nível, ainda elementar, de conhecimentos sobre o SEA dos alunos que foram 

acompanhados na intervenção. No Quadro 13, apresenta-se um resumo do planejamento dos 

encontros, a partir da relação que se estabelece entre os objetivos de aprendizagem (BRASIL, 
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2012c), as habilidades de consciência fonológica (MORAIS, 2012) e as atividades 

desenvolvidas. 

 
Quadro 13 – Síntese do planejamento dos encontros de intervenção 

 

Habilidades da 

Consciência 

Fonológica 

Apropriação do SEA 

Objetivos de Aprendizagem 

Atividades – Encontros de 

intervenção 

1. Pronunciar 

palavras em voz alta e 

ser capaz de separá- 

las em pedaços 

menores (as sílabas) 

- Perceber que palavras diferentes 
variam quanto ao número, repertório 

e ordem de letras. 

- Compreender que palavras 

diferentes compartilham certas letras. 

- Reconhecer que as sílabas variam 

quanto às suas composições. 

- Perceber que as vogais estão 

presentes em todas as sílabas. 

- Encontro 2 - Atividade: 
Escrita de respostas para 

adivinhas 

- Encontro 5 - Jogo - 
palavra dentro de palavra 

(CEEL) / Atividade de 

sistematização 

- Encontro 9 - Ditado de 

figuras – palavras com V e F 
- Encontro 10 - 

Identificação e escrita de 

palavras com D e T 

2. Comparar palavras 

quanto ao número de 

sílabas 

- Perceber que palavras diferentes 
variam quanto ao número, repertório 

e ordem de letras. 

- Compreender que palavras 
diferentes compartilham certas letras. 

- Reconhecer que as sílabas variam 

quanto às suas composições. 
- Perceber que as vogais estão 

presentes em todas as sílabas. 

- Encontro 9 - Ditado de 
figuras – palavras com V e F 

- Encontro 10 - 

Identificação e escrita de 
palavras com D e T. 

3. Identificar palavras 

que começam com a 

mesma sílaba 

- Reconhecer e nomear as letras do 
alfabeto. 

- Diferenciar letras de números e 

outros símbolos. 

- Reconhecer diferentes tipos de 

letras em textos de diferentes gêneros 

e suportes textuais. 
- Usar diferentes tipos de letras em 

situações de escrita de palavras e 

textos. 

- Ler, ajustando a pauta sonora ao 

escrito. 

- Dominar as correspondências entre 
letras e grupos de letras e seu valor 

sonoro, de modo a ler palavras e 

textos. 

- Dominar as correspondências entre 
letras e grupos de letras e seu valor 

sonoro, de modo a escrever palavras 

e textos. 

- Encontro 1 - Atividade 
com nome – Régua fonética 

- Encontro 3 - Lista em 

ordem alfabética dos nomes 
dos alunos 

- Encontro 7 - Escrita do 

final da história “Os três 
porquinhos” 

- Encontro 8 - Escrita de 

frases a partir de figuras 

(fábulas) 
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Habilidades da 

Consciência 

Fonológica 

Apropriação do SEA 

Objetivos de Aprendizagem 

Atividades – Encontros de 

intervenção 

4.Pronunciar palavras 

que começam 

parecido a partir de 

uma palavra dada 

- Reconhecer e nomear as letras do 

alfabeto. 

- Diferenciar letras de números e 

outros símbolos. 
- Reconhecer diferentes tipos de 

letras em textos de diferentes gêneros 

e suportes textuais. 
- Usar diferentes tipos de letras em 

situações de escrita de palavras e 

textos. 

- Encontro 1 - Atividade 

com nome – Régua fonética 

- Encontro 3 - Lista em 

ordem alfabética dos nomes 
dos alunos 

- Encontro 6 – Texto fatiado 

com título das histórias 
clássicas 

5. Identificar palavras 

que compartilham não 

apenas a mesma 

sílaba inicial, mas o 

mesmo fonema 

- Perceber que palavras diferentes 

variam quanto ao número, repertório 

e ordem de letras. 
- Compreender que palavras 

diferentes compartilham certas letras. 

- Reconhecer que as sílabas variam 

quanto às suas composições. 
- Perceber que as vogais estão 

presentes em todas as sílabas. 

- Ler, ajustando a pauta sonora ao 
escrito. 

- Dominar as correspondências entre 

letras e grupos de letras e seu valor 
sonoro, de modo a ler palavras e 

textos. 

- Dominar as correspondências entre 

letras e grupos de letras e seu valor 
sonoro, de modo a escrever palavras 
e textos. 

- Encontro 6 – Texto fatiado 

com título das histórias 

clássicas 
- Encontro 7 - Escrita do 

final da história “Os três 

porquinhos” 

- Encontro 8 - Escrita de 
frases a partir de figuras 

(fábulas) 

- Encontro 9 - Ditado de 
figuras – palavras com V e F 

- Encontro 10: Identificação 

e escrita de palavras com D 
e T 

6. Identificar palavras 

que terminam com 

som parecido (rimam) 

- Perceber que palavras diferentes 
variam quanto ao número, repertório 

e ordem de letras. 

- Compreender que palavras 

diferentes compartilham certas letras. 

- Reconhecer que as sílabas variam 

quanto às suas composições. 

- Perceber que as vogais estão 

presentes em todas as sílabas. 

- Encontro 4 - Jogo - trinca 
mágica (CEEL) / Atividade 

de sistematização 

7. Identificar palavras 

dentro de outra 

palavra 

- Perceber que palavras diferentes 

variam quanto ao número, repertório 
e ordem de letras. 

- Compreender que palavras 

diferentes compartilham certas letras. 
- Reconhecer que as sílabas variam 

quanto às suas composições. 
- Perceber que as vogais estão 

presentes em todas as sílabas. 

- Encontro 5 - Jogo - 

palavra dentro de palavra 
(CEEL) / Atividade de 

sistematização 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (setembro a dezembro/2016). 
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Os encontros, com média de duração de 2 horas para cada grupo, eram organizados 

com base nos tempos didáticos da Proposta Didática para Alfabetizar Letrando (PDAL) 

(SIMONETTI, 2015). Na rede municipal de Teixeira de Freitas – BA, em 2016, os tempos 

didáticos propostos pela PDAL tornaram-se conhecidos pelos professores que participaram da 

formação do PACTO/PNAIC. Segundo essa proposta, escrita pela professora Maria Amália 

Simonetti Gomes de Andrade55, as atividades para o primeiro ano do ciclo de alfabetização 

devem ser baseadas em cinco tempos: tempo para gostar de ler, roda de leitura e oralidade, 

lendo e compreendendo, tempo de aquisição da escrita e escrevendo do seu jeito. 

Na rede municipal de ensino a que se refere essa pesquisa, o trabalho com esses 

tempos didáticos apresenta-se como uma alteração na rotina que está em fase de adaptação, 

pois os professores já estavam acostumados a organizar o trabalho pedagógico com base em 

uma rotina que já estabelecia atividades parecidas com as que são propostas na PDAL, mas 

com outro formato. Contudo, por se tratar de uma proposta pedagógica que a rede de ensino 

adotou para o planejamento da atividade docente nos anos iniciais, utilizou-se os tempos 

didáticos sugeridos como inspiração na organização do planejamento das intervenções. É 

importante esclarecer que a PDAL inspirou, pois, adaptou-se os tempos didáticos a partir das 

necessidades encontradas, fundamentando essa intervenção, principalmente, em atividades 

relacionadas aos tempos “Aquisição da escrita”56 e “Escrevendo do seu jeito”57. 

Durante a pesquisa, foi necessário identificar qual ou quais conteúdos estavam 

relacionados a cada um dos objetivos de aprendizagem do eixo Apropriação do Sistema de 

Escrita Alfabética. Também se observou quais objetivos deveriam ser consolidados em cada 

ano do ciclo, sendo identificados 11 dos 15 objetivos de aprendizagem previstos para esse 

eixo que devem ser introduzidos, ampliados e consolidados ainda no primeiro ano do ciclo de 

alfabetização. Na tentativa de sistematizar essas informações, organizou-se o Quadro 14 

apresentando a relação entre o ano, o objetivo e o conteúdo que precisa ser trabalho para tal 

habilidade seja consolidada em relação a apropriação do SEA. 

 

 
55 Maria Amália Simonetti Gomes de Andrade, graduada em Economia Doméstica pela Universidade Federal do 

Ceará (1980), Mestrado em Educação pela Universidade Federal do Ceará (1997) e Doutorado em Educação  

pela Universidade Federal do Ceará (2014). Atualmente é professora da Universidade Federal do Ceará, estuda 

sobre os seguintes temas: Educação Infantil, Educação, Matemática, Letramento e Alfabetização. Disponível em 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790352H0> Acesso em 09.mar.2017 
56 Esse tempo didático refere-se a atividades, propostas pelo professor, que visem a apropriação do SEA. Para 

isso, atividades que possibilitem a reflexão metalinguística das unidades que compõem as palavras devem fazer 

parte da rotina. 
57 Nesse tempo, o aluno deve participar de situações didáticas em que possa escrever livremente de acordo com a 

hipótese em que se encontra. É a partir da análise e acompanhamento dessa escrita que o professor irá planejar 

intervenções significativas que auxiliem o aluno a avançar quanto a apropriação e consolidação do SEA. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790352H0
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Quadro 14 - Objetivos de aprendizagem e conteúdos a serem consolidados em cada ano do 

ciclo de alfabetização 
 

Ano Objetivo de aprendizagem Conteúdos envolvidos 

1º ano Escrever o próprio nome - Nomes próprios 
- Alfabeto 

- Reconhecimento de letra inicial e final 

1º ano Reconhecer e nomear as letras do 
alfabeto 

- Alfabeto (vogais e consoantes) 

1º ano Diferenciar letras de números e outros 

símbolos 

- Alfabeto 
- Distinção de letras, números e símbolos 

(desenhos, sinais de trânsito, sinais de 

matemática) 

1º ano Conhecer a ordem alfabética e seus usos 

em diferentes gêneros 

- Ordem alfabética 
- Gêneros textuais do tipo: listas, 

frequência escolar, agenda telefônica, 
agenda de contatos do celular, dicionário 

1º ano Compreender que palavras diferentes 

compartilham certas letras 

- Formação de novas palavras com as 

mesmas letras 
- Reconhecimento de letras na formação 

de palavras 

1º ano Perceber que palavras diferentes variam 
quanto ao número, repertório e ordem de 

letras 

- Observação do número de letras na 
palavra 
- Consciência de letra 
- Reconhecimento de letra inicial e final 

1º ano Segmentar oralmente as sílabas de 

palavras e comparar as palavras quanto 
ao tamanho 

- Sílabas 
- Número de sílabas 

- Consciência de sílaba 
- Separação de sílabas 

1º ano Identificar semelhanças sonoras em 
sílabas e em rimas 

- Semelhanças e diferenças nos sons das 
sílabas 
- Rimas 

1º ano Reconhecer que as sílabas variam quanto 
às suas composições 

- Padrões silábicos simples e complexos 

- Organização de sílabas para formação de 

palavras 
- Consciência de sílaba 

1º ano Perceber que as vogais estão presentes 
em todas as sílabas 

- Padrões silábicos simples e complexos 
- Consciência de sílaba 

1º ano Ler, ajustando a pauta sonora ao escrito - Leitura de palavras, frases e textos 

2º ano Reconhecer diferentes tipos de letras em 

textos de diferentes gêneros e suportes 

textuais 

- Letra de forma (bastão) 
- Letra cursiva 

- Letra de imprensa 

- Letra maiúscula e minúscula 

- Gêneros textuais adequados ao ano do 

ciclo*58
 

2º e 3º 

anos 

Usar diferentes tipos de letras em 
situações de escrita de palavras e textos 

- Letra de forma (bastão) 
- Letra cursiva 

- Letra de imprensa 
- Letra maiúscula e minúscula 

1º, 2º e 

3º anos 

Dominar correspondências entre letras e 
grupos de letras e seu valor sonoro, de 

- Escrita de diferentes gêneros, adequado 
a cada ano do ciclo* 

 

58 Este asterisco é um indicativo dos gêneros textuais que podem ser trabalhados em cada ano do ciclo de 

alfabetização. Esses gêneros aparecem no Quadro 15. 
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Ano Objetivo de aprendizagem Conteúdos envolvidos 

 modo a ler palavras e textos  

2º e 3º 

anos 

Dominar correspondências entre letras e 

grupos de letras e seu valor sonoro, de 
modo a ler palavras e textos 

- Leitura de diferentes gêneros, adequado 

a cada ano do ciclo* 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (setembro a dezembro/2016). 

 

 
Com base no documento Direitos de Aprendizagem (BRASIL, 2012c), o município de 

Teixeira de Freitas sugere, na proposta curricular (2013), alguns tipos de gêneros textuais a 

serem trabalhados em cada ano do ciclo (Quadro 15). Entretanto, esta não é uma proposta 

fechada, pois outros gêneros textuais podem ser trabalhados em sala de aula, como, por 

exemplo, as advinhas que não aparecem na proposta e foram contempladas em um dos 

encontros de intervenção. 

Conforme os estudos de Dolz e Schneuwly (2004, p. 97), “certos gêneros interessam 

mais à escola – as narrativas de aventuras, as reportagens esportivas, as mesas redondas, os 

seminários, as notícias do dia, as receitas de cozinha, [...]”. Assim, trabalhar com diferentes 

gêneros textuais na escola contribui para a construção e aquisição da escrita, visto que para 

cada gênero há uma estrutura textual e sua aprendizagem deve começar desde o início da 

escolarização. Ressalta-se que o trabalho com o texto deve priorizar o contexto de produção 

(objetivo do gênero, a quem se destina, motivo da produção) e não apenas os aspectos 

relacionados à interpretação textual, como acontece comumente nas escolas. 

 
Quadro 15 – Gêneros textuais na proposta curricular (2013) do município de Teixeira de 

Freitas e sua tipologia 
 

 

Ano do 

ciclo 

Gêneros textuais (proposta curricular de Teixeira 

de Freitas) 

Aspectos tipológicos 

(DOLZ; SCHNEUWLY, 
2004) 

1º ano Quadrinha, Parlenda, Agenda de telefone, Agenda 

de contatos do celular, Cantiga de roda, Cantiga de 
roda de repetição, Convite pessoal, Convite público, 

Receita culinária, Bilhete, Fábula. 

Narrar 

Descrever ações 
Argumentar 

2º ano Poema, Texto instrucional, Cartaz, Lenda, Ficha 

técnica, Fábula, História em quadrinhos, Conto 
maravilhoso. 

Narrar 

Descrever ações 

3º ano Cartaz, Diário pessoal, Diário, Poema, Entrevista, 

Texto de divulgação científica, Carta, Conto 
maravilhoso, Conto africano. 

Narrar 

Argumentar 
Transmitir conhecimentos 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (setembro a dezembro/2016). 
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A seguir, são descritas as sete habilidades da consciência fonológica utilizadas como 

categorias de análise, e a forma como foram trabalhadas durante os encontros de intervenção. 

Em consonância com essas habilidades, apresenta-se o desenvolvimento em relação aos 

Objetivos de Aprendizagem previstos no Eixo Apropriação do Sistema de Escrita. A íntegra 

de cada planejamento estará disponível (APÊNDICE D) e é importante ressaltar que um 

encontro indicava o conteúdo que seria trabalhado no próximo, marcando, assim, o avanço e 

as necessidades de aprendizagem dos alunos. É válido esclarecer que os alunos participaram 

ativamente das atividades propostas nos encontros. Entretanto, a sala disponível para a 

realização dos encontros era pequena para a quantidade de participantes e a falta de espaço 

facilitou a agitação entre elas. Os alunos, em muitos momentos, ficavam inquietos, falavam ao 

mesmo tempo e por serem muitos, foi difícil identificar até mesmo as vozes no momento de 

transcrição das falas. Por isso, sempre que necessário, a referência nos diálogos será pela 

designação alunos ou aluno quando a pesquisadora não conseguiu reconhecer a voz de quem 

estava falando naquele momento59. 

 
a) Primeira habilidade: Pronunciar palavras em voz alta e ser capaz de separá-las em 

pedaços menores (as sílabas) 

 
Esta habilidade é comumente percebida em alunos que já alcançaram a hipótese de 

escrita silábica, mesmo que ainda não tenham estabelecido o valor sonoro entre as partes orais 

e escritas da palavra. A habilidade de contar quantas sílabas existe em uma palavra é 

conhecida como consciência silábica e, de acordo com Ferreiro (2004), é a partir dessa 

consciência que os alunos chegam ao período que a autora chama de fonetização da escrita,  

ou seja, quando encontram as letras coerentes para cada parte da palavra a partir da 

segmentação espontânea da fala em recortes orais. 

Tal atitude é diferente das atividades exaustivas de silabação propostas no método 

fônico, em que era necessário a oralização dos fonemas que compunham as partes da palavra. 

Na situação descrita abaixo, que aconteceu no segundo encontro de intervenção, percebe-se a 

presença da silabação na tentativa de Mateus contar as sílabas de uma determinada palavra. 

 
INTERVENÇÃO 2 

[...] 

Gustavo: O que é, o que é? Solta fogo e não é dragão? 

 
59 A transcrição das gravações das falas dos participantes nos momentos da intervenção foi realizada de forma 

simplificada e mantida a construção textual produzida no momento dos encontros. 
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Mateus: É fogão. 

P: Quantas partes tem a palavra fogão? 

Mateus: (conta nos dedos) FO –GÃ – O. Três! 
P: A gente fala: FO –GÃ – O ou FO –GÃO? 

Mateus: FO – GÃO 
P: Então conta de novo pra ter certeza de quantas partes a palavra é formada. 

Mateus: (conta nos dedos novamente, olha pro alto e diz) Duas! 

[...] 

Fonte: 2° encontro de intervenção (27 de setembro de 2016). 

 

A maneira como Mateus separou as sílabas da palavra fogão no primeiro momento, 

revelou a forte presença da silabação influenciando o processo de alfabetização. 

Provavelmente, já passou por exercícios de separação de sílabas com leitura das famílias 

silábicas em que cada sílaba era demarcada com pausas a fim de “facilitar” a compreensão 

desse processo. Entretanto, ao incentivar que os alunos silabem as palavras dessa forma, está 

favorecendo uma posterior leitura mecânica das palavras, sem reflexão do todo, ou seja, do 

significado integral da palavra. Além disso, essa atitude tende a superficializar a língua, pois 

não se fala assim comumente. 

Ao incentivá-los a pronunciar e separar oralmente as palavras em sílabas, não se está 

propondo uma atividade de silabação que acontece de forma mecânica; ao contrário, se está 

incentivando o desenvolvimento de uma atividade metalinguística. Tal atividade pode ser 

definida como uma reflexão consciente sobre os segmentos sonoros da palavra (MORAIS; 

LEITE, 2012b). As ações metalinguísticas estão presentes nas atividades propostas que 

envolvem as habilidades da consciência fonológica e favorecem que a aprendizagem aconteça 

de forma significativa para o aluno. 

Ainda no segundo encontro, a pesquisadora leu a adivinha: “O que é, o que é, nasce 

grande e morre pequeno?” e aconteceu o seguinte episódio: 

INTERVENÇÃO 2 
[...] 

José Vinícius: É lápis! Todo mundo sabe disso. 

Ítalo: Mas você não sabe escrever. 

José Vinícius: Nem você. 

P: Sem discussão, agora. Vamos tentar escrever juntos. Quem me diz quantas partes tem a palavra 

LÁPIS? 
As crianças contaram nos dedos e responderam: 
Todos: Duas! 

P: E como é que se escreve? 
Diego: L A P I (soletrando letra por letra) 

Kevin: Mas, aí só tem “LAPI”. Tá faltando o “IS”, de LÁPIIIIS (dá ênfase a sílaba final) 

P: Isso mesmo. Então, qual é a letra que nós precisamos colocar aqui pra completar essa parte da 

palavra? 

Gustavo: É o S. 

[...] 
Fonte: 2° encontro de intervenção (27 de setembro de 2016). 
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A pesquisadora pediu que lessem a palavra novamente e, depois, que um dos alunos 

fosse até o quadro e marcasse as duas “partes” (sílabas) da palavra. Esse mesmo processo 

aconteceu com as outras palavras da atividade. Dessa forma, foram desenvolvendo a 

compreensão de que as palavras são formadas por sílabas e que essas sílabas são formadas por 

letras que, por sua vez, podem ser agrupadas de formas diferentes que o formato CV. Auxiliá- 

los a superar a noção de sílaba apenas com a combinação CONSOANTE+VOGAL foi um 

desafio durante os encontros. 

Seguiu-se trabalhando com a habilidade de separar as palavras em sílabas por meio da 

oralidade e no nono encontro de intervenção, nos deparamos com a seguinte situação: 

 

INTERVENÇÃO 9 

[...] 
P: Que figura é essa? 

Todos: Escova 

P: Quantas partes tem a palavra escova? 

Todos contam nos dedos a medida que pronunciam: ES-CO-VA e respondem: Três! 

P: Muito bem! E como é que eu escrevo escova? 

Ítalo: É o S e o E 

A pesquisadora escreve no quadro. 

P: Como eu leio essa parte? 

Todos: SE 

P: O nome que estamos escrevendo é SECOVA ou ESCOVA? 

Lucas: É escova. O E e depoooois o S. 

P: Isso mesmo, Lucas. 

[...] 
Fonte: 9° encontro de intervenção (29 de novembro de 2016). 

 

 

Neste diálogo fica evidente que os alunos já consolidaram a ideia de contagem das 

sílabas e fazem isso a partir da sua estratégia pessoal (contam nos dedos, marcam riscos no 

caderno, batem palmas). Enquanto falavam a quantidade de sílabas, a pesquisadora registrava 

no quadro traços que eram equivalentes a esse número e registrava as sílabas dentro deles. 

Essa é uma forma de perceberem que mesmo sendo uma palavra, ela se divide em partes 

menores (as sílabas) e, posteriormente, vão aprofundar e ampliar esse conceito quando 

chegarem à noção de fonema (partes ainda menores da palavra). 

Outro ponto que chamou a atenção foi a maneira como escrevem a primeira sílaba de 

escova. A maioria da turma escreveu SE ao invés de ES o que demonstra a predominância da 

sílaba consoante-vogal. Por isso, a correção coletiva com a intervenção da pesquisadora e dos 

colegas em níveis mais avançados de escrita é importante no processo de aquisição do SEA. 

Nesse caso, a correção coletiva serviu de recurso para confrontação da escrita e puderam 
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refletir sobre a sua produção, percebendo em que partes da palavra era necessário se fazer 

ajustes. 

Questioná-los sobre a escrita foi uma prática constante durante os encontros de 

intervenção. No momento da atividade, eram desafiadas a escreverem de forma livre e, em 

seguida, a pesquisadora conduzia a correção coletiva das respostas, fazendo com que 

refletissem de forma mais sistemática sobre as diferentes composições silábicas e a 

organização das palavras em sílabas. Por esses motivos, nas atividades propostas, tiveram 

contato com palavras com diferentes estruturas silábicas, como no caso de PÉ, com apenas 

uma sílaba composta por CV e no caso de ALHO, com uma sílaba composta apenas por uma 

vogal e outra composta com CCV (Figuras 7 e 8). Nos momentos de correção, a pesquisadora 

tinha a oportunidade de direcionar as perguntas para quem apresentava mais necessidade de 

confronto para avançar da zona de desenvolvimento real (VYGOTSKY, 1991). 
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Figura 7 – Encontro de intervenção 9: Iago 
 

Fonte: 9° encontro de intervenção (29 de novembro de 2016). 
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Figura 8 – Encontro de intervenção 9: Nícolas 

Fonte:  9° encontro de intervenção (29 de novembro de 2016). 

 
 

b) Segunda habilidade: Comparar palavras quanto ao número de sílabas 

 
 

Esta habilidade está relacionada à superação da fase do realismo nominal (momento 

em que os alunos escrevem considerando o significado e não o significante). Para essa 

pesquisa, considera-se que o realismo nominal é uma variável que faz parte do processo de 

alfabetização e costuma ser superado assim que alcançam a hipótese silábica. Isso porque é 

nessa hipótese que começam a pensar sobre os segmentos sonoros da palavra e o significante 

deixa de ser a razão principal da escrita. 

Considerando que os alunos que participaram das intervenções já se encontravam 

nessa fase, acreditava-se que esse seria um conceito trabalhado que, provavelmente, já estaria 

consolidado, entretanto, no nono encontro, houve a situação descrita a seguir. 



111 
 

 
 
 

INTERVENÇÃO 9 

[...] 

Na atividade, as crianças estão escrevendo uma lista de palavras a partir das figuras que a 

pesquisadora está sorteando. As figuras são de palavras que tem a letra V ou F na composição. 

P: Que figura é essa? 

Todos: Almofada. 

P: Então, escrevam aí .... E essa figura? 

Todos: Avião. 

P: Quem tem mais partes no nome: almofada ou avião? 

Ítalo: Avião, né? Avião é grande! 

Saulo: Mas a tia falou no nome. (o menino olha para as mãos e conta as sílabas marcando com os 

dedos) AL-MO-FA-DA tem 4. A-VI-ÃO tem 3. Almofada é maior! 

P: 4 e 3 o quê, Samuel? 

Saulo: Partes, uai. 4 pedaços e 3 pedaços no nome. 

P: Nós chamamos esses “pedaços” de sílaba e você contou certinho. Muito bem! 

[ .. ] 
Fonte: 9° encontro de intervenção (29 de novembro de 2016). 

 
 

As habilidades propostas para essa atividade foram Segmentar oralmente as sílabas de 

palavras e comparar as palavras quanto ao tamanho. A primeira delas já foi abordada na 

seção anterior, mas vale ressaltar que foi considerado como importante que o aluno saiba que 

as palavras são divididas em partes (nesse caso, em sílabas) e a nomenclatura dada a essas 

partes, não se sobrepõe ao conceito adquirido pelo aluno. Entretanto, o exemplo serve 

também para refletir sobre a proposta de que as habilidades da Consciência Fonológica não 

devem ser trabalhadas de forma isolada, ao contrário, a aprendizagem do SEA se dá na 

relação entre elas, pois é essa relação que proporciona a análise sobre a formação das 

palavras. 

Nesse caso, Ítalo revela que ainda não consolidou totalmente a noção de sílaba e ainda 

confunde o tamanho da palavra com o equivalente ao que representa. Isso acontece porque 

está na fase silábica sem valor sonoro, mas oscila muito quanto à sua hipótese de escrita, 

retornando ao nível pré-silábico em muitos momentos. Um exemplo dessa situação pode ser 

verificado na atividade abaixo (Figura 9). 
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Figura 9 – Encontro de intervenção 9: Italo 

Fonte: 9° encontro de intervenção (29 de novembro de 2016). 

 

 

 

 

As palavras da primeira coluna foram escritas por Ítalo de forma independente e 

percebe-se uma repetição entre as vogais. Já a segunda coluna foi registrada após a correção 

coletiva no quadro. Isso mostra que, apesar de não estar alfabético, sabe registrar as palavras a 

partir de um modelo e, na ausência de um acompanhamento sistemático e individual, poderia 

se passar por um aluno alfabetizado. Esse pode ter sido um dos fatores que contribuiu para 

que chegasse ao terceiro ano em um nível preliminar quanto as hipóteses de escrita. 

Em contrapartida, a atividade de Saulo (Figura 10), apesar de serem vistas algumas 

questões ortográficas que demandam correção, percebe-se sua evolução quanto à 
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compreensão do SEA, inclusive superando a fase do realismo nominal, pois conseguiu 

escrever refletindo sobre o significante em detrimento do significado. 

 
 

Figura 10 – Encontro de intervenção 9: Saulo 

Fonte: 9° encontro de intervenção (29 de novembro de 2016). 

 

 
A atividade de Saulo (Figura 10) revela que escreve palavras formadas por sílabas CV 

(gaveta, sofá, faca e vaca) corretamente, apesar de trocar ou esquecer-se de algumas letras que 

compõem a sílabas complexas (VC – escova, CVC – sorvete), entretanto, Saulo já é “capaz de 

dirigir sua atenção para a cadeia sonora das palavras” (SOARES, 2016, p. 178). Nesse caso, o 

princípio alfabético está presente no seu processo de escrita e deve ser inserido em situações 

desafiadoras que o auxiliem a superar questões relacionadas a análise linguística. 

A fim de ampliar o trabalho com essa habilidade, os alunos foram convidados a 

participar do jogo Batalha de palavras. 
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Na imagem abaixo (Figura 11), está a atividade que Lucas realizou ao final do jogo. 

Figura 11 – Encontro de intervenção 1: Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: 1° encontro de intervenção (14 de setembro de 2016). 

 

 
Na atividade, a proposta era que os alunos considerassem as partes de cada palavra 

para identificar qual apresentava maior quantidade de sílabas, ou seja, estimular a reflexão 

considerando a composição da palavra e não o aspecto visual da figura contida na atividade. 

Jogo Batalha de Palavras 

Instrução 

O jogo é realizado em dupla. A cada rodada os participantes retiram uma carta 

do monte e contam quantas sílabas tem a sua palavra. Quem pegou a palavra com 

maior número de sílabas ganha a carta do colega e caso haja empate no tamanho da 

palavra, cada um fica com a sua própria carta. 

Vence o jogo quem tiver a maior quantidade de cartas ao fim do monte. 

Fonte: Adaptado do manual: Jogos de Alfabetização do CEEL/UFPE (2009) 
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Dessa forma, “eles podem compreender que existe uma regularidade na composição das 

palavras e que é necessário focar atenção a cada unidade, para estabelecer as relações 

grafofônicas” (CEEL, 2009, p. 50). No exemplo acima, Lucas demonstrou ter compreendido 

tal habilidade e reforçou essa atitude escrevendo a cada palavra o número correspondente à 

sua quantidade de sílabas. 

 
c) Terceira habilidade: Identificar palavras que começam com a mesma sílaba 

 
 

De acordo com Morais (2012), alunos que escrevem conforme as características dos 

níveis silábicos, silábico-alfabéticos e alfabéticos apresentam mais facilidade para identificar 

palavras que começam com a mesma sílaba. Essa atividade costuma ser trabalhada a partir da 

análise do nome próprio dos alunos. 

Considerando que já havia sido identificado, no diagnóstico inicial, que muitos alunos 

não sabiam escrever o seu nome completo e algumas ainda apresentavam dificuldades para 

identificar o alfabeto com autonomia, planejou-se atividades voltadas a essa habilidade que 

lhes oportunizassem a pensar sobre a escrita do seu próprio nome e junto a essa habilidade, 

incluiu-se, também, a diferenciação de tipos de letras. Para tanto, foi necessário retomar uma 

propriedade básica do SEA que é Reconhece e nomeia as letras do alfabeto, que deveria ser 

consolidada ainda no primeiro ano e se mostra importante para que possam fazer relação da 

letra com o “som” da fala que representa na escrita. 

Batista et al (2008, p. 28), lembra que “um conhecimento básico a ser trabalhado nesse 

momento é a regra geral de que o nome de cada letra tem relação com, pelo menos, um dos 

“sons” da fala que ela pode representar”. Vale esclarecer que, como tratado no capítulo 2, 

utiliza-se a nomenclatura “som” para facilitar o entendimento ao tratar de fonemas, pois são 

eles que representam os sons da fala. Ao identificar as letras do alfabeto pelo nome, as 

crianças têm a oportunidade de, pouco a pouco, compreender que com as 26 letras que 

utilizam, podem escrever qualquer palavra da língua portuguesa. 

No exemplo abaixo, os alunos estão identificando os nomes a partir do recurso da 

régua fonética (Figura 12) (em um envelope se encontra uma ficha com uma palavra e é 

mostrado aos alunos uma letra de cada vez, a fim de que descubram qual o nome escondido. 

Pode-se mostrar a letra ou a sílaba). 
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Figura 12 – Régua fonética 

Fonte: 1° encontro de intervenção (14 de setembro de 2016). 

 
 

INTERVENÇÃO 1 

[...] 
Puxando a ficha dentro do envelope, a pesquisadora perguntou: 

P: Que letra é essa? 

Todos: M 

P: Depois do M? (Mostra a próxima letra do nome escondido) 

Todos: A 

P: Se for o M e A pode ser o nome de quem? 

Diego: Márcia 

P: Mas tem Márcia aqui na sala? 

Ítalo: Não. Tem tia Maria (que é a professora de reforço) 

P: Muito bem. Então, vamos ver de quem é esse nome? 

José Vinícius: Uai, tem até nome de professora? 

Em seguida, a pesquisadora mostra a próxima letra que é A. 

Diego: É o nome de Mateus. 

[...] 
Fonte: 1° encontro de intervenção (14 de setembro de 2016). 

 

Nesta atividade, Ítalo, mesmo não tendo consolidado, ainda, o valor sonoro das 

palavras no momento da escrita, demonstra sensibilidade ao som e consegue fazer relação da 

sílaba inicial da palavra dita por Diego (Márcia) com o nome da professora que costumava 

atendê-lo no reforço escolar (Maria). De acordo com Soares (2016), o fato de orientar-se pelo 

aspecto fonológico da palavra pode ser explicado pela razão de que, desde muito cedo, os 

alunos são apresentados a situações em que há uma grande presença de aliterações (e também, 

de rimas, como será tratado posteriormente). Essas situações manifestam-se por meio de 

músicas, parlendas, quadrinhas, cantigas e outros textos da tradição oral que fazem parte do 

repertório infantil, desde o espaço de convivência em família até chegar a instituição escolar. 

Nesse outro exemplo, que aconteceu durante a realização da mesma atividade, Kevin 

demonstra maior compreensão do princípio alfabético. 
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INTERVENÇÃO 1 
[...] 

P: Vou mostrar a primeira letra. Qual é? 

Todos: S 

P: E depois? (Mostra a letra seguinte) 

Todos: A 

Lucas: Fica “SA” 

P: Quem é aqui que começa com S? 

Kevin: Eu começo: Kevin Matias Santana (Ao falar, dá ênfase ao “San”) 

P: Presta atenção: Santana começa com S, mas Kevin não. Nós estamos falando só do 

primeiro nome agora. 

Saulo: Saulo começa com S. 

[...] 

Fonte: 1° encontro de intervenção (14 de setembro de 2016). 

 

Apesar de Kevin não ter considerado o nome inicial, demonstrou que consegue fazer 

relação com outros nomes que iniciam parecido com a sílaba do nome do colega Saulo. Na 

palavra “Santana” há a presença da letra N na sílaba inicial que contribuiu para a formação de 

um som nasalado, entretanto, ainda assim, identificou uma relação fonológica entre as 

palavras. Morais e Leite (2012b, p. 22) defendem que, para chegarem nessa fase, os alunos 

devem ser capazes de ir além da identificação do número de sílabas que compõem uma 

palavra, sendo necessário “examinar cada sílaba na ordem em que ela aparece no todo-palavra 

e analisar “sonzinhos” que aparecem no interior de cada sílaba”. Nesse caso, Kevin estava 

percebendo outras propriedades da língua: sílabas com padrões silábicos complexos (CVC), 

os sons nasalados (San), ou seja, a reflexão sobre o SEA havia alcançado uma fase mais 

complexa. 

Outro fator importante nesse processo é o registro das palavras. No caso acima, a 

resposta de Kevin também pode estar ligada à semelhança entre o registro gráfico das 

palavras, fato que reforça a opção por apresentar sempre a palavra escrita em consonância 

com a palavra falada. À medida que identificavam nomes que começavam parecidos, a 

pesquisadora escrevia essas palavras no quadro, uma abaixo da outra, de forma que pudessem 

perceber que sons parecidos tendem a serem escritos com letras semelhantes. A visualização 

da palavra com o registro colabora para a aquisição do conceito que as letras representam os 

sons da fala (MORAIS, 2012; SOARES, 2016). 

Ainda pensando sobre palavras que iniciam com a mesma sílaba, foi feita relação 

dessa habilidade com um objetivo que se considera pertinente nesse momento: Reconhecer 

que as sílabas variam quanto às suas composições. Tal objetivo é fundamental para a 

apropriação da escrita, principalmente no caso da Língua Portuguesa em que as palavras são 

constituídas de sílabas com padrões silábicos diversos: CV, CCV, CVC, CCVC, entre outros. 
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Jogo Trinca Mágica 

Instrução 

O objetivo do jogo é que os alunos formem um trio com figuras que rimem e, para 

tanto, devem estar atentas a cada carta retirada no monte, a fim de identificarem se 

precisam dela ou não. São distribuídas três cartas para cada participante e, após acertarem 

quem vai iniciar o jogo, um por vez retira uma carta do monte e decide se vai usá-la para 

formar a sua trinca ou se vai descartá-la. E assim seguem as rodadas até que alguém forme 

uma trinca com três figuras que rimam. 
Fonte: Adaptado do manual: Jogos de Alfabetização do CEEL/UFPE (2009). 

 
 
 

A proposta de alfabetização sugere os gêneros textuais como fios condutores no processo de 

aprendizagem e essa característica foi uma das responsáveis pela ampliação significativa do 

contato dos alunos com o ambiente escrito do mundo real e, consequentemente, com palavras 

formadas por sílabas diversas. Esse contato tornava-se restrito quando o acesso dos alunos era 

apenas aos textos artificiais presentes nas cartilhas e manuais didáticos. 

A respeito dessa variação silábica, no encontro quatro, os alunos estavam escrevendo 

uma lista de palavras em ordem alfabética como atividade de sistematização do jogo Trinca 

Mágica (Figura 13). 

 
Entre as palavras que deveriam ser escritas estava chupeta e a pesquisadora pediu que 

Mateus fosse até o quadro e escrevesse tal palavra. O menino fez o que lhe foi solicitado e 

escreveu xupeta, em seguida, leu a palavra, passando o dedo abaixo de forma a marcar as 

sílabas. A pesquisadora disse: 

 
INTERVENÇÃO 4 

[...] 
P: Obrigada, Mateus. Agora, vamos ler todos juntos? 

As crianças leem a palavra enquanto a pesquisadora mostra com o dedo onde estão lendo. Depois, 

pergunta: 

P: Como é que se escreve CHU de CHUPETA 
José Vinícius: É o X e o U 

P: Parece o som do X e do U, mas são outras letras. 

Diego: É o C H U pra fazer CHU. 

P: Isso. Você pode consertar aqui, Mateus? 

O menino retorna ao quadro e reescreve a palavra após a intervenção da pesquisadora e do colega. 

P: Que outras palavras começam parecido com CHUPETA? 

Mateus: Chuva 

Lucas: Chuveiro 

[...] 

Fonte: 4° encontro de intervenção (14 de setembro de 2016). 

 

 

Nesse episódio, percebe-se que Mateus demonstra ter ampliado a relação entre o oral e 

o escrito, pois preocupa-se  em acompanhar o que  escreveu apontando com  o dedo, a  fim de 



119 
 

 
 
 

ter certeza que registrou todas as partes da palavra (sílabas). Entretanto, a troca que Mateus 

fez em relação à composição da sílaba chu demonstra a dificuldade que a maioria dos 

participantes da intervenção apresentou em admitir que a sílaba pode ser formada por um 

padrão diferente do conhecido CV. 

 
Figura 13 – Encontro de intervenção 4: Mateus 

Fonte: 4° encontro de intervenção (11 de outubro de 2016). 

 

 
Momentos antes dessa correção, enquanto ainda estava escrevendo sua atividade 

livremente, Mateus retirou da sua mochila, uma ficha com as famílias silábicas e começou a 

consultá-la para cada palavra que escrevia. A pesquisadora questionou: 

 
P: Para que serve aquele papel? 

Mateus: É mais fácil escrever olhando para a tabela. 

 
Foi proposto que Mateus deixasse a tabela de lado e tentasse escrever do seu jeito, 

tendo o cuidado de lembrá-lo que poderia pedir ajuda ao colega ou à própria pesquisadora, 



120 
 

 
 
 

caso precisasse. Prontamente, aceitou o desafio e respondeu à atividade, pensando sobre a 

escrita de cada palavra por conta própria. 

A ficha silábica que Mateus estava usando havia sido entregue pela professora de 

reforço que era uma professora concursada, mas que estava em readaptação de função60. Ela 

entregou a ficha na tentativa de que se memorizasse as sílabas, daria conta de escrever todas 

as palavras que quisesse. Essa ainda é uma visão que relaciona a alfabetização apenas à 

aprendizagem da língua a partir da memorização, excluindo a possibilidade de refletir sobre a 

composição silábica das palavras. Tal situação, normalmente, restringe a memorização às 

sílabas canônicas e diante de palavras com sílabas complexas, tendem a escrever mantendo 

sempre o padrão, como aconteceu no exemplo acima. Acredita-se que os alunos precisam ser 

desafiados a pensar sobre como e com quais letras a sílaba é composta e, a partir daí, ler e 

escrever em um processo contínuo. Por isso, concorda-se com a perspectiva de Vygotsky 

(1991) sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e entende-se que no processo de 

aprendizagem é necessária a mediação de pessoas – professora e colegas – e materiais que 

possam promover situações para o avanço na aprendizagem. 

O pensamento de Vygotsky (1991) sobre o conceito de ZDP auxilia a compreender 

que o nível de desenvolvimento real é representado pelo nível de escrita em que a criança se 

encontra e inerente a ele estão as habilidades que já alcançaram pertencentes a tal nível. Por 

exemplo, um aluno silábico-alfabético, provavelmente, é capaz de identificar palavras que 

começam com a mesma sílaba. Já o nível de desenvolvimento proximal pode ser representado 

pela aprendizagem que ainda será conquistada pelo aluno, no caso desse trabalho, o domínio 

do SEA com a presença e intervenção intencional do professor. 

Foi considerando essa perspectiva que se planejou os encontros de intervenção. 

Inclusive, os momentos destinados à realização de atividades em parceria com o colega 

também levavam em conta a intervenção entre os pares. Para isso, trabalhou-se com o 

conceito de agrupamento produtivo, ou seja, a organização dos alunos por níveis de escrita 

que se complementam, de forma que um colega foi capaz de auxiliar o outro nas habilidades 

que ainda não alcançou. Esse trabalho reforça a defesa aqui contida pela organização da classe 

mista, composta por alunos de diferentes hipóteses de escrita, pois essa diversidade é 

necessária para o desenvolvimento e aprendizagem. 

 
60 A professora em readaptação de sua função é uma profissional concursada que, por problemas de saúde 

justificados em laudo médico, foi afastada da sala de aula. Nesses casos, o profissional é encaminhado para um 
local de trabalho em que possa realizar funções correlatas ao seu cargo do concurso público, como, na situação 

dessa professora, o exercício de aulas de reforço para um número limitado de alunos que seja inferior a 

quantidade existente em uma sala de aula regular. 
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d) Quarta habilidade: Pronunciar palavras que começam parecido a partir de uma palavra 

dada 

 
Para o desenvolvimento dessa habilidade, os alunos foram estimulados a falar palavras 

que começam com a mesma sílaba de uma palavra em evidência. Por exemplo, ao ouvir a 

palavra carro, poderiam dizer cavalo, casa, Camila. É comum que aquelas que ainda não 

refletem sobre os segmentos sonoros da palavra, relacionem a palavra dada a algo comum ao 

seu contexto, como no caso de carro, por exemplo, dizer pneu, volante, motor, ou seja, 

elementos que lembram o objeto em questão, isto é, o campo conceitual (objeto/significado). 

Aqueles que estão nas hipóteses silábico com valor e silábico alfabético já conseguem 

obter melhores resultados em atividades que envolvem essa habilidade. Isso porque já 

conseguem pensar de forma consciente sobre cada parte da palavra e seu desempenho pode 

ser ainda melhorado quando a escrita está presente no mesmo ambiente em que ocorre a 

análise oral. Isso significa que a cada palavra falada é importante que a criança tenha contato 

com o seu equivalente quanto a escrita. 

Morais (2012, p. 93) considera que “as unidades escritas do alfabeto têm um papel 

fundamental para nos tornarmos conscientes sobre as unidades sonoras das palavras”. Mais 

uma vez, ratifica-se a importância do registro escrito em paralelo ao pronunciamento das 

crianças, nesse caso, acerca das palavras que começam com letras/sílabas parecidas. Na 

situação descrita abaixo, os alunos estavam escrevendo, de forma coletiva, uma lista em 

ordem alfabética com o nome dos presentes no encontro e foram incentivadas a pensar sobre 

palavras que começavam parecido com tais nomes. 

 
INTERVENÇÃO 3 

[...] 

P: Qual a primeira letra do alfabeto? 

Todos: A 

P: Tem alguém aqui que o nome começa com a letra A? 

César: Amanda 

P: Tem mais alguém que começa com A? 

Ítalo: Césaaaaaaaaar (Fala dando ênfase a letra A) 

Kevin: Não, ele começa com C. 

P: Isso mesmo, César começa com C 

P: Agora me digam: o que vocês conhecem que também começa parecido com o nome Amanda? 

Ítalo: A de abelha 

Lucas: Avião 

P: E quem sabe me dizer alguma palavra que começa igual ao nome de César? 

Kevin: César ... Célia, né? 

[ .. ] 

Fonte: 3° encontro de intervenção (05 de outubro de 2016). 
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Nesse episódio, César demonstra que já consegue fazer relação da letra do alfabeto 

com o nome da colega Amanda, uma vez que identifica o som da letra A, mesmo que ela não 

esteja ocupando o lugar inicial na palavra. Entretanto, Ítalo parece ainda não ter se apropriado 

dessa relação, pois não se atenta que o nome do colega começa com a sílaba Cé. Embora, 

nesse mesmo instante da aula, ele encontra a letra e diz ‘aaaaaaa’, isto é, percebeu que a letra 

‘a’ pode estar na posição intermediária da palavra, como na escrita do nome do colega César. 

Outro colega, Kevin, se apressa em corrigir Ítalo e, em seguida, faz relação entre os 

nomes Ana e abelha. Não se pode inferir, com certeza, que Ítalo compreendeu a ideia de 

pronunciar palavras com nomes parecidos ou se disse o nome abelha por já estar acostumado 

a fazer essa relação (do tipo: A de abelha, B de bola, C de casa...). Entretanto, de uma maneira 

geral, os participantes da intervenção fizeram associações coerentes de palavras iniciadas com 

a mesma sílaba. Ainda assim, essas associações eram mais comuns quando se tratava de 

palavras que começavam com a sílaba CV, como no caso abaixo: 

 
INTERVENÇÃO 1 

[...] 
Saulo: Saulo começa com S. 
P: O que mais que a gente conhece que começa com S? 

Ítalo: S de sol 

Amanda: S de Suzana, o nome da minha mãe 

Saulo: S de suco 

P: E quais palavras começam igual ao nome de Saulo? 

Bruno: Sapato 

Lucas: Sapo 

[...] 
Fonte: 1° encontro de intervenção (14 de setembro de 2016). 

 

Nesse exemplo, os alunos relacionaram a letra inicial e, também, a sílaba com a qual 

começa o nome de Saulo. No caso da sílaba inicial, Bruno e Lucas fizeram relações 

pertinentes, mas se houver comparação com o exemplo anterior em que o nome de referência 

era do colega César, apresentaram maior dificuldade em fazer associações. Apenas Kevin 

arriscou a falar o nome Célia e perguntou: ‘- É Célia né tia?’, o que revela um avanço na 

relação entre os nomes. 

A partir desses exemplos, percebe-se que na dimensão oral, o modelo CV impera 

quando se pensa sobre a formação das palavras. Uma pesquisa feita por Ferreiro e Zamudio 

(2008) trata da dificuldade que os alunos no período de alfabetização apresentam acerca da 

escrita de palavras com sílabas CVC e CCV. Assim, “esse modelo CV pode ser derivado das 

práticas escolares, mas ser assimilado pelas crianças como um modelo geral que poderia 

servir para resolver qualquer problema de escrita” (FERREIRO; ZAMUDIO, 2013, p. 238). 
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Por esse motivo, optou-se pelo trabalho com palavras compostas pelos mais diferentes 

padrões silábicos e utilizou-se como ponto de partida para tal análise o próprio nome dos 

alunos, uma vez que neles os padrões silábicos também se manifestam (César, Diego, 

Guilherme...). 

É importante esclarecer que essas relações foram feitas durante vários momentos dos 

encontros, ou seja, uma mesma habilidade foi trabalhada em vários encontros, ao mesmo 

tempo que em um encontro, duas ou mais habilidades da consciência fonológica eram 

trabalhadas de forma paralela. Optou-se por esse modo, a fim de desmistificar a ideia de que é 

preciso que os alunos desenvolvam tais habilidades para, depois, serem alfabetizadas. Essa 

ideia lembra os antigos testes de prontidão61 a que eram submetidas antes de ingressarem na 

turma de alfabetização. 

Morais e Leite (2012b, p. 23) defendem que dominar as habilidades de consciência 

fonológica não deve ser pré-requisito para o ingresso dos alunos no primeiro ano do ciclo, 

mas ao contrário, acreditam que cada criança deve “ser desafiada, tendo oportunidades lúdicas 

e prazerosas de pensar sobre as palavras, situações nas quais refletem sobre os seus segmentos 

sonoros”. Essa oportunidade de reflexão aconteceu durante os encontros, sendo apresentado a 

seguir um desses exemplos: 

 
INTERVENÇÃO 9 

[...] 
Ao escrever o nome GAVETA, a pesquisadora perguntou: 
P: Como começa esse nome? 

Amanda: É o H, tia. 

P: Olha, Amanda, o nome GAVETA não pode começar só com a letra H porque nós precisamos 

de uma vogal pra completar a sílaba, sempre. 

Bruno: É o G e o A, tia. Igual o GA de Gabriel 

[...] 
Fonte: 9° encontro de intervenção (29 de novembro de 2016). 

 

A resposta de Amanda é característica da fase silábica com valor, afinal, o som do H e 

do GA são parecidos e, portanto, é necessária uma intervenção para que se atentem a essa 

diferença (Figura 14). Essa é uma boa oportunidade para lembrar que toda sílaba é formada 

com, ao menos, uma vogal, um dos objetivos de aprendizagem relacionados ao eixo 

Apropriação do SEA que também estava previsto para essa atividade. Posteriormente, 

explicou-se para os alunos que uma sílaba pode até ser formada com uma vogal sozinha, mas 

nunca com uma consoante sozinha. 

 

61 Os testes de prontidão eram realizados com crianças após passarem por um momento dedicado ao preparo do 

aluno para o ingresso nas classes de alfabetização. Apenas aqueles que alcançavam êxito nesses testes eram 

considerados aptos a aprendizagem da leitura e escrita. 



124 
 

 
 

 

 

Figura 14 – Encontro de intervenção 9: Amanda 

Fonte: 9° encontro de intervenção (29 de novembro de 2016). 

 

 
Amanda já escrevia palavras com o padrão CV, compostas por duas sílabas (faca, 

vaca). Na escrita de palavras com três ou mais sílabas, ela apresenta-se em transição entre o 

silábico com valor e o silábico alfabético, por isso, no momento da correção da atividade era 

importante a presença da pesquisadora solicitando que revisasse a sua escrita. Dessa forma, 

Amanda identificava quais as partes da palavra que havia suprimido e tinha a oportunidade de 

refletir e reconstruir a sua escrita. 

É interessante também falar sobre a relação feita por Bruno. Isso mostra que já 

compreendeu a habilidade de identificar palavras que começam com letras e sílabas parecidas, 

por isso é importante, no período da alfabetização, o trabalho com atividades que façam 

relação entre o som inicial e final das palavras. Na atividade realizada (Figura 15), é possível 

perceber que sua escrita revela estar no nível alfabético, merecendo ajustes quanto às questões 

ortográficas, por exemplo, na escrita de palavras com padrões silábicos complexos (CVC – 

verruga, golfinho, sorvete). 
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Figura 15 – Encontro de intervenção 9: Bruno 

Fonte: 9° encontro de intervenção (29 de novembro de 2016). 

 

 

 

e) Quinta habilidade: Identificar palavras que compartilham não apenas a mesma sílaba 

inicial, mas o mesmo fonema 

 
Durante o processo de aquisição da escrita, essa é uma das habilidades que precisam 

ser conquistadas para que o nível alfabético seja alcançado. Identificar palavras que 

compartilham o mesmo fonema, não significa dizer que as crianças devem ser treinadas a 

pronunciar isoladamente os fonemas de uma palavra, pois isso tem relação com consciência 

fonêmica e não representa nosso foco de estudo. Morais e Leite (2012, p. 22), baseados em 

pesquisas sobre esse tema, mostram que mesmo alunos alfabetizadas por métodos fônicos 

apresentam dificuldades de: 
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• segmentar em voz alta uma palavra (como guerra), dizendo um a um seus fonemas 

(/g/ /E/ /x/ /a/)62 e contá-los, sem estar pensando sobre as letras, isto é, sobre a forma 
gráfica da palavra; 

• adicionar ou subtrair fonemas no início de uma palavra; 

• recompor uma palavra, sintetizando seus fonemas, escutados sequenciadamente, 

um a um. 

 
Baseado nessas informações, considera-se que os alunos foram se apropriando do SEA 

à medida que avançavam quanto à sua hipótese de escrita. Isso ajudou a compreender que, 

enquanto atividades que envolvem a habilidade 1 (pronunciar e separar oralmente a palavra 

em sílabas) são indicadas para serem trabalhadas com crianças que estão na hipótese silábica, 

a habilidade 5 (identificar palavras que compartilham o mesmo fonema) deve estar presente 

em atividades aos que se encontram em hipóteses silábico-alfabéticas e alfabéticas. Não se 

defende a ideia de que a conquista de uma habilidade é condição necessária para que um 

aluno tenha contato com a habilidade seguinte, mas ao contrário, apenas compreende-se que à 

medida que avançam quanto à sua hipótese de escrita, tendem a realizar uma reflexão mais 

profunda sobre os segmentos sonoros das palavras. 

Considerando que uma sala de aula, assim como aconteceu nos encontros de 

intervenção, é formada por alunos em diferentes hipóteses de escrita, habilidades distintas 

devem ser trabalhadas em uma mesma aula. No caso em questão, ao contrário de se optar por 

deixar as habilidades “mais complexas” para os últimos encontros, quando, teoricamente, já 

teriam se apropriado das habilidades “mais simples”, trabalhou-se com diferentes habilidades 

em diferentes encontros. Entretanto, foi planejado o enfoque em algumas dessas habilidades a 

cada encontro, a fim de centrar a intervenção a partir da realidade de escrita dos participantes, 

tal como acredita-se que deva acontecer em uma aula regular (Quadro 14). 

Na situação a seguir, os alunos estavam participando de uma atividade de texto fatiado 

em que precisavam encontrar os nomes necessários para compor o título das histórias 

pertencentes aos clássicos infantil (Figura 16). 

INTERVENÇÃO 6 

[...] 

P: Ítalo, você juntou: O PEQUENO com FEIO. O nome da história é “O pequeno feio” ou “O  

patinho feio”? 
Ítalo: O patinho feio. 
P: Então, o que está errado aí? 
Ítalo mostra para a ficha que tem “O PEQUENO” e a retira da atividade. 

P: E agora, qual parte você tem que procurar? 

Ítalo: Uma que tá escrito: “O PATINHO” 
 

62 /g/, /E/, /X/ e /a/ são os símbolos do alfabeto fonético internacional que representam os 4 fonemas da palavra 

guerra. Tal alfabeto serve para transcrever os sons (fonemas) de todas as línguas humanas. Nele, o símbolo X 

serve para notar tanto o som inicial da palavra rato como o primeiro fonema da segunda sílaba da palavra guerra. 

(MORAIS; LEITE, 2012b, p. 22) 
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P: Muito bem. Acha aí. Como é que começa o nome patinho? 
Ítalo: PA é P e o A. 

P: Isso. Veja se encontra, então. 

Depois de procurar por um tempo, sempre passando o dedo embaixo de cada palavra, Ítalo 
encontra a ficha correta e comemora. 

[...] 
Fonte: 6° encontro de intervenção (09 de novembro de 2016). 

 
 

Figura 16 – Encontro de intervenção 6: Ítalo 

Fonte: 6° encontro de intervenção (09 de novembro de 2016). 

 
 

 
Nesse episódio, Ítalo troca o nome “pequeno” por “patinho”. Isso aconteceu porque, 

provavelmente, só pensou na letra inicial da palavra “patinho” e fez uma leitura global da 

palavra, ou seja, considerou que começa com P e termina com O. Esta estratégia é muito 

comum quando estão no nível silábico e, por isso, o acompanhamento do professor é 

fundamental para questionar os alunos e fazê-los pensar sobre a palavra. Vale ressaltar que a 

ação de Ítalo não pode ser encarada como um “erro”, mas, sim, como uma estratégia comum 

na fase em que se encontra. Estando atento à forma como os alunos constroem e se apropriam 

do SEA, o professor consegue fazer as intervenções pertinentes para que avance nesse 

processo. 
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Ao propor que os alunos completassem o título da história a partir das palavras e não 

das sílabas, optou-se por trabalhar a consciência da unidade palavra. Nesse caso “o indivíduo 

vai ter que refazer, em sua mente, as relações entre o todo (palavra) falado e o todo (palavra) 

escrito e as relações entre partes faladas e partes escritas, respeitando certa lógica de 

correspondências termo a termo” (MORAIS, 2012, p. 91). Ao refletir sobre a quantidade de 

palavras que há em um título de uma história, o aluno mobiliza conhecimento quanto ao som 

inicial e final de cada palavra e, dessa forma, está não só desenvolvendo a capacidade de 

identificação silábica quanto, também, tem a possibilidade de quantificar quantas palavras 

estão formando aquele título (MORAIS, 2012). 

Essa é uma atividade bastante desenvolvida quando se trabalha a identificação de 

palavras em textos como quadrinhas, poemas, parlendas e se apresenta como uma estratégia 

relevante para alcançar a hipótese de escrita alfabética. Isso porque os alunos são desafiados a 

pensar não só nos segmentos sonoros que compõem a palavra, mas na palavra como uma 

unidade e tendem a compreender outras propriedades do SEA inerentes à aquisição da escrita, 

como a função dos espaços em branco entre as palavras, por exemplo (SOARES, 2016; 

MORAIS, 2012). 

Na próxima situação, a pesquisadora estava revisando a escrita das palavras da 

atividade com Wesley (Figura 17). A atividade consistia em pintar de azul as imagens em que 

apareciam a letra T no nome e de verde as que continham a letra D. Em seguida, cada um 

escreveu uma lista com os nomes equivalentes a cada figura. A troca entre as letras T e D 

durante a escrita foi percebida como uma dificuldade comum da maioria e, por isso, optou-se 

por trabalhar com esse conteúdo, principalmente chamando atenção para a habilidade de 

identificar palavras que compartilham o mesmo fonema. Diante da figura de um sapato, o 

menino escreveu sapado e foi questionado: 

 
INTERVENÇÃO 10 

[...] 
P: Que nome é esse? 

Wesley: Sapato 

P: Tem certeza? Lê mostrando pra mim com o dedo cada parte da palavra. 

Wesley: SA – PA – TO. Ah, não. Aqui é o T de tesoura. (depois disso, apaga, escreve 

corretamente e faz a leitura de novo) Agora tá certo: SA-PA-TO! 
[...] 

Fonte: 10° encontro de intervenção (30 de novembro de 2016). 
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Figura 17 – Encontro de intervenção 10: Wesley 

Fonte: 10° encontro de intervenção (30 de novembro de 2016). 

 

 
Além de identificar outra palavra que também começa com a letra T e, assim, facilitar 

a comparação entre as escritas, Wesley já conseguiu revisar o que escreveu, mesmo que com a 

ajuda de um adulto (VYGOTSKY, 1991). Essa é uma ação que revela maturidade e avanço no 

processo de apropriação do SEA, pois, muitas vezes, os alunos “omitem” partes da palavra e 

isso não significa que não saibam escrever, ao contrário, muitas vezes foi apenas uma parte 

que ficou esquecida na tentativa de terminar logo a atividade ou a aceleração do pensamento 

não foi devidamente traduzida quanto à escrita. Por isso, o acompanhamento sistemático e 

individualizado é necessário no período de alfabetização. 

Em outro episódio, quando estava escrevendo uma lista em ordem alfabética, Ítalo 

disse: 
 

 
INTERVENÇÃO 3 

[...] 
Ítalo: Tia, tem uma pessoa que começa com X! 
P: Quem é? 
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Ítalo: Chikungunya 
P: Ítalo, Chikungunya parece o som do “xis”, mas é escrito com C H I. 

Ítalo: Ah, entendi. Mas, parece o X. 

[...] 
Fonte: 3° encontro de intervenção (05 de outubro de 2016). 

 

Em vários momentos, os alunos fizeram relações entre letra e som que se pareciam, 

mas que na escrita eram diferentes, como usar o H para o início do nome de gaveta ou no 

exemplo representado acima. Nesses momentos, procurava-se sempre esclarecer que o som 

era parecido, mas que a escrita era de outro jeito. Essa é uma relação complexa, pois a língua 

portuguesa é composta de palavras que podem propiciar dúvidas aos iniciantes no processo de 

alfabetização. Dessa forma, as relações que fazem são totalmente compreensíveis, sendo 

preciso um adulto experiente para esclarecer suas dúvidas e suposições. 

Assim, essa visão adultocêntrica em que a habilidade de identificar palavras que 

compartilham o mesmo fonema não recebe o valor devido diante do processo de 

alfabetização, pouco colabora para a aprendizagem das crianças (MORAIS, 2012). Acredita- 

se que perceber, por exemplo, que patinho e pequeno começam parecido porque 

compartilham o mesmo som é mais significativo para a criança do que justificar essa resposta 

a partir do pronunciamento isolado desses fonemas. 

 
f) Sexta habilidade: Identificar palavras que terminam com som parecido (rimam) 

 
 

Para o desenvolvimento desta habilidade, é necessário, já no último ano da educação 

infantil e, posteriormente, no período inicial do ciclo de alfabetização, “criar situações em que 

as crianças prestem atenção à pauta sonora da língua e operem, ludicamente, com unidades do 

sistema fonológico” (BATISTA et al, 2008, p. 27). Com textos que fazem parte da vivência 

dos alunos, como cantigas, parlendas, quadrinhas, trava-línguas, é possível “brincar” com o 

som das palavras e, assim, irão percebendo que diferentes palavras podem começar ou 

terminar de maneira igual ou semelhante. 

Por esse motivo, o objetivo Compreender que palavras diferentes compartilham  

certas letras foi atrelado às atividades que envolveram essa habilidade. Identificar e produzir 

rimas são ações indicadas para serem trabalhadas com alunos que já alcançaram a hipótese de 

escrita silábica, entretanto, se manifesta com mais propriedade na escrita silábico-alfabética. 

Para o desenvolvimento dessa habilidade optou-se pelo trabalho a partir do  jogo 

Trinca Mágica. Antes de iniciar o jogo, teve-se o cuidado de mostrar todas as cartas, na 

tentativa de que as figuras existentes não fossem confundidas. Por exemplo, ao ver a imagem 
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de um cinto, estava em evidência na figura a parte da fivela e era essa a referência da carta. 

Esse trabalho foi importante para incentivar os alunos a pensarem sobre o som da palavra e 

não na representação gráfica do desenho. 

Iniciado o jogo, a pesquisadora mostrou uma carta e perguntou: 

 

INTERVENÇÃO 4 

[...] 
P: Que desenho é esse? 
Todos: Pincel 

P: Pincel rima com o que? 

Amanda: com tinta! 
Kevin: Com anel. 

P: Isso! Olha o som: PINCEL termina igual a ANEL. 

[...] 

Fonte: 4° encontro de intervenção (11 de outubro de 2016). 

 

No começo do jogo, foi comum os alunos relacionarem as figuras pensando no seu 

significado e não na escrita propriamente. Nesse caso, percebe-se que isso aconteceu porque 

ainda estavam se acostumando com a regra do jogo: identificar palavras que rimam. Nesse 

exemplo, Amanda relaciona o pincel à tinta que, para ela, são objetos com funções parceiras. 

Nesse momento, Amanda mobiliza seus conhecimentos para responder a questão proposta. 

Entretanto, Kevin já conseguiu perceber que o mais importante para identificar a rima não é 

pensar no significado da palavra, mas sim na sua forma composicional, ou seja, na escrita, e 

perceber se o som final da palavra é parecido ou não. 

À medida que iam formando as trincas, foram incentivadas a registrar, no quadro, as 

palavras que rimam e, a partir disso, observar que a semelhança do som se dá pela 

composição das letras que se repetem no final da palavra. Soares (2016, p. 184) defende que 

“atividades que levem a criança a confrontar rimas e aliterações com sua representação escrita 

podem introduzir a compreensão da relação entre os sons e os grafemas que os representam, 

ou seja, a compreensão do princípio alfabético”. 

Apresentar aos alunos a relação entre o oral e o escrito foi uma prática que permeou 

todos os encontros de intervenção. Além disso, considera-se importante sempre oferecer-lhes 

uma atividade de sistematização após a realização de um jogo ou atividade que priorizasse o 

trabalho com a oralidade. Nesse caso, a atividade consistia em organizar, em  ordem 

alfabética, as figuras de duas trincas mágicas que apareciam na tarefa. Retomar o trabalho 

com a ordem alfabética também está associado ao cumprimento de um dos objetivos de 

aprendizagem para a apropriação do SEA. 
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Nas imagens abaixo (Figuras 18 e 19), são vistos os exemplos das atividades de Lucas 

e Kevin, respectivamente. Lucas escreveu a palavra bico ao invés de chupeta, mas logo 

corrigiu a palavra quando questionado se bico rimava com caneta e borboleta. Isso significa 

que o menino compreendeu a ideia de rima, uma vez que soube identificar qual palavra 

terminava parecido com as outras duas da trinca, mas, às vezes, por nomear a figura mais 

comumente como bico, não se ateve à questão da rima. Por isso, mais uma vez, considera-se 

importante o acompanhamento sistemático de um adulto no processo de aquisição da escrita. 

A atividade de Kevin, por sua vez, mostra que optou por usar a letra cursiva para 

escrever uma das palavras da lista. O uso da letra cursiva foi um desafio durante os encontros, 

pois a maioria resistia em escrever com esse formato. Essa escolha de cada um foi respeitada, 

mas incentivava-se, sempre que possível, a utilização da letra cursiva. Entende-se que a letra 

de forma (ou bastão) facilita a identificação dos grafemas no processo de alfabetização e que a 

letra cursiva deve ser introduzida à medida que alcançam a hipótese alfabética. Como esse 

nível está sendo adquirido pelos alunos tardiamente (no terceiro ano do ciclo), provavelmente, 

o domínio no uso da letra cursiva ainda representará um desafio. 
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Figura 18 – Encontro de intervenção 4: Lucas 

Fonte: 4° encontro de intervenção (11 de outubro de 2016). 
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Figura 19 – Encontro de intervenção 4: Kevin 

Fonte: 4° encontro de intervenção (11 de outubro de 2016). 

 

 
 

Ainda tratando da aprendizagem das rimas, quando os alunos finalizaram a atividade 

de escrita, pediram o jogo para continuarem brincando e começaram a produzir novas rimas. 

 
INTERVENÇÃO 4 
[...] 
Kevin: Avião – Mamão – Cagão. Tia, rima não, rima? 

P: Por que você acha que rima? 

Kevin: Porque todas as palavras terminam com ÃO. 

[...] 

Lucas: Olha aqui (mostrando para a figura), pincel rima com anel e pastel, mas também rima com 

papel. 
[...] 

Fonte: 4° encontro de intervenção (11 de outubro de 2016). 

 
Inicialmente, começaram as rimas porque acharam graça da palavra “cagão” que 

rimava com avião e mamão, mas seguiram pensando em outras possibilidades. Essa atividade 

causou um barulho grande  na sala porque  precisavam  pronunciar em voz alta  para  ouvir as 
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Jogo Palavra dentro da Palavra 

Instrução 

O jogo é composto por cartas com figuras de cor azul e de cor vermelha. As cartas 

de cor vermelha são distribuídas igualmente entre os participantes e as de cor azul ficam no 

monte. A primeira pessoa a jogar, retira uma carta do monte e observa qual entre as suas 

fichas vermelhas tem uma “palavra dentro da palavra” da carta azul. Caso consiga formar 

um par, deixa essas cartas na mesa. Vence o jogo quem conseguir formar pares com 

“palavra dentro de palavra” primeiro. 

 
Fonte: Adaptado do manual: Jogos de Alfabetização do CEEL/UFPE (2009) 

 
 
 

rimas. Esse movimento exige uma organização por parte do professor para entender que o 

“ruído” faz parte do momento de aprendizagem e que não se aprende só quando se está  

quieto. Ao contrário, o momento de aprendizagem do SEA requer movimento, gracejos, idas e 

vindas, os alunos escrevem, falam, um ajuda o outro e é nesse fluxo que se dá a 

aprendizagem. Soares (2016, p. 183-184) coaduna com essa posição ao explicar que 

 
[…] para que essa sensibilidade à semelhança fonológica global entre as palavras 

avance para uma atenção dirigida intencionalmente para os sons da palavra, sem 

consideração do significado dela, o que é a base para o princípio alfabético, é 

necessário desenvolvê-la de forma sistemática por meio de atividades que levem a 

criança a reconhecer explicitamente rimas ou aliterações e também a produzir rimas 
e aliterações (Grifos da autora). 

 

 
Finalizando a análise dessa habilidade, vale salientar que, apesar do trabalho com 

rimas parecer acontecer de forma espontânea no espaço escolar, essa noção só terá impacto 

positivo no processo de alfabetização se trabalhada intencionalmente. 

 

 

g) Sétima habilidade: Identificar palavras dentro de outra palavra 

 
 

Utilizou-se como recurso para motivar a análise dessa habilidade, o jogo Palavra 

dentro de palavra. Esse jogo propõe que os alunos identifiquem pares de figuras que contenha 

uma palavra dentro da outra e, para isso, não devem valer-se da memorização, ao contrário, 

precisam ser incentivadas a refletir sobre as partes da palavra. Na carta em que aparece a 

figura em cujo nome está contida outra palavra, aparece, também, o registro gráfico da 

palavra de forma que a visualização oportunize o desenvolvimento do pensamento sobre a 

forma escrita. 
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Na situação a seguir, os alunos estão brincando com o jogo após a pesquisadora ter 

apresentado as regras. 

 
INTERVENÇÃO 5 

[...] 
P: Que palavra é essa? (Pergunta a Jairo que está segurando a carta) 
Jairo: Mão 

P: Não é mão, não. Lê o nome aqui embaixo (mostra para o nome da figura) 

Saulo: Luva 

P: Isso. E qual a palavra que tem dentro da palavra luva? 

Saulo: Uva! 

P: Isso mesmo! Muito bom! E que palavra é essa? 

Amanda: Fivela 

P: E qual a palavra que tem dentro de fivela? 

Amanda: Vela! 
P: Diego, qual figura você pegou? 

O menino lê o nome da figura silabando e diz: 

Diego: MA MÃ O. Mamão! 

P: E quem tem a carta com a figura que tem o nome dentro da palavra mamão? 

Diego: Eu mesmo tenho! É mão! 

[...] 
Fonte: 5° encontro de intervenção (25 de outubro de 2016). 

 
 

Os alunos pareciam confundir muitas figuras do jogo que estavam brincando. Por 

exemplo, falaram bolsa ao invés de mochila, cebola ao invés de alho, mão ao invés de luva. 

Tal ‘confusão’ (se é que isso é uma confusão) advém dos seus conhecimentos anteriores, da 

maneira como conhecem determinados objetos. Nesse momento, a presença da pesquisadora 

atenta ao jogo foi necessária para esclarecê-los e incentivar que fizessem a leitura do nome 

que aparecia abaixo de cada figura, na tentativa de encontrar a palavra dentro da dentro a 

partir da palavra escrita e não da forma como conheciam o objeto referente aquele desenho. 

Ainda que muitos não dominassem a leitura de forma convencional, puderam fazer tentativas 

e foram auxiliados por colegas mais experientes (VYGOTSKY, 1991). 

À medida que compreenderam a proposta do jogo, mostraram-se mais atentas à parte 

escrita da palavra e superaram as relações com os significados, de, por exemplo, relacionar 

Luva a Mão, como fizeram inicialmente. Isso mostra que entenderam que podemos encontrar 

uma palavra dentro da outra, pois palavras diferentes podem compartilhar as mesmas letras. 

Essa é uma das propriedades do SEA necessária ao processo de alfabetização. 

Na fala de Amanda, percebe-se uma demonstração de alegria por ter conseguido 

compreender a brincadeira e acertar a palavra. Isso aconteceu porque está acostumada a não 

conseguir realizar as atividades propostas em sala, uma vez que não estão adequadas ao seu 

nível de aprendizagem. A partir desse jogo, nota-se que Amanda se mostrou mais 

participativa nos encontros e fez tentativas mais conscientes de leitura e escrita, ainda que, em 
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muitos momentos, precisasse de ajuda para desenvolver a atividade proposta, como no 

exemplo a seguir: 

 

 
INTERVENÇÃO 5 

A pesquisadora pede a Amanda para escolher uma figura da carta azul do jogo. Ana escolhe a 

carta que contém uma SACOLA. 

P: Como eu escrevo SACOLA? (Fala a palavra normalmente, sem silabar ou marcar as sílabas) 

Amanda: SA é S A, CO é C e o O e LA é o L e o A de novo. SA CO LA. (lê o nome marcando as 

sílabas no final. Enquanto a menina fala, a pesquisadora escreve a palavra no quadro) 
P: E qual é o nome que você falou que tem dentro de sacola, Amanda? 
Amanda: Cola. (Todos respondem junto com a menina) 

P: Então, vai ali (no quadro) e marca pra mim a palavra cola. Circula essa palavra. 

Amanda vai ao quadro e circula a palavra por inteiro. 

P: Pessoal, vamos ajudar Amanda? Amanda, pensa direitinho, como é que começa a palavra 

COLA? 
Saulo: É o S e o O. 
P: CO é o S O? 

Diego: Não. É C O igual a CO. 

P: Então, cadê o nome cola aí, Ana? 

A menina volta ao quadro e circula apenas a sílaba CO. 
P: Lê o que você circulou, Amanda? É o nome cola? 

Saulo: Tá faltando o LA. É até o L e o A. 

P: Isso mesmo. Então, circula aí Amanda. 

[...] 

Fonte: 5° encontro de intervenção (25 de outubro de 2016). 

 
Após a intervenção da professora e colegas, Amanda conseguiu circular o nome cola. 

Nesta atividade, o objetivo Compreender que palavras diferentes compartilham certas letras 

foi retomado para perceberem que uma mesma letra, no caso a letra A, pode se repetir no 

interior da palavra. Vale chamar atenção para a maneira como a pesquisadora pronunciou a 

palavra, de forma direta, como costumamos falar normalmente, sem marcação de sílabas. Isso 

ajuda a não artificializar a língua, ou seja, pronunciar as palavras de um jeito como não são 

ditas no cotidiano, apenas para marcar o som. 

Nesses exemplos, é mostrada a preocupação da pesquisadora com que os alunos façam 

tentativas de leitura, de modo que o objetivo Ler, ajustando a pauta sonora ao escrito estava 

presente no planejamento dessa atividade. Para isso, eram incentivadas a ‘acompanhar com o 

dedo’ a leitura que está fazendo, de forma que marcassem a relação entre o oral e o escrito. 

Muitos alunos se valeram da estratégia de reconhecimento global para realizarem a leitura de 

palavras ou textos conhecidos, como quadrinhas e poemas. Tal reconhecimento “é aplicado 

por crianças especialmente a palavras ou textos que são mais familiares e aparecem com mais 

frequência (como é o caso do nome próprio, das palavras utilizadas para organização da classe 

e dos tempos escolares” (BATISTA et al, 2008, p. 42). Esta estratégia ajuda no 

desenvolvimento da segurança durante o processo de leitura, uma vez que os alunos se sentem 
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mais seguros quando percebem que já conseguem realizar a leitura com autonomia, mas, à 

medida que avançam quanto à apropriação do SEA, precisam ser desafiadas a lerem palavras 

e textos presentes em diferentes suportes, como no caso das cartas do jogo, por exemplo. 

A situação a seguir, apresenta o desempenho de Amanda e Jairo ao realizarem a 

atividade de sistematização referente ao jogo (Figuras 22 e 23). Nesse instante, solicitaram a 

ajuda da pesquisadora para encontrar a palavra dentro da palavra representada na figura. No 

momento da realização dessa atividade, esses alunos estavam no nível silábico com valor 

sonoro em transição para o silábico alfabético. 

 
INTERVENÇÃO 5 

[...] 
P: Que palavra é essa? 
Amanda e Jairo: Girassol 

P: Dentro de girassol existe qual palavra? 

Amanda: Sol 
P: E como é que eu escrevo o nome sol? 

Amanda: Um S, O, L 

P: Isso, muito bem! Então, vamos lembrar: que letras eu uso pra fazer SOL? 

Amanda: C e o O 

Jairo: Não! É o S e O. Você mesmo falou! 

P: SOL começa com S e O e termina com L, igual você falou Amanda. Agora, me digam: quantas 

partes tem a palavra Sol? 
Amanda: “SÓ” “U”. Duas! 

P: A gente fala: “SÓ” “U” ou fala “SOL” 

Amanda olha pra mão, conta no dedo e diz: 

Amanda: SOL. É uma vez só! 

[...] 
Fonte: 5° encontro de intervenção (25 de outubro de 2016). 
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Figura 20 – Encontro de intervenção 5: Amanda 

Fonte: 5° encontro de intervenção (25 de outubro de 2016). 
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Figura 21 – Encontro de intervenção 5: Jairo 

Fonte: 5° encontro de intervenção (25 de outubro de 2016). 

 

 
Neste episódio percebe-se duas variáveis importantes: a primeira é justamente a 

oscilação que os alunos no nível SCV para o SA apresentam. Inicialmente, Amanda responde 

corretamente sobre a formação da palavra SOL, mas quando é questionada novamente, a 

menina muda as letras que compõem a palavra. Essa é uma característica dos alunos que estão 

em transição e conquista da escrita alfabética e isso acontece porque a língua portuguesa 

permite que um mesmo som/fonema seja registrado a partir de diferentes letras (por exemplo, 

SA ou ÇA ou SSA). Em alguns casos, não há regras que possam ser aplicadas a algumas 

palavras, por isso, é preciso atenção do professor a fim de esclarecer a forma correta de 

escrever a palavra. Um bom recurso, nesse caso, seria a consulta ao dicionário para que tirem 

suas dúvidas com autonomia. 

Sobre isso, Morais e Leite (2012b, p. 20), reiteram que “[...] a mediação do professor 

deverá facilitar o contato do aluno com a escrita e ajudá-lo a construir os conhecimentos de 

modo gradativo, auxiliando-o a sistematizar os saberes”. De fato, os alunos aprendem um com 

o outro (VYGOTSKY, 1991), mas esse contato entre pares não substitui a presença do 

professor como o adulto que tem mais experiência acerca do SEA. A atenção e interferência 
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consciente do professor nesse processo é fundamental para que avancem quanto a 

alfabetização. 

A outra variável diz respeito à contagem das sílabas. Nesse exemplo, mais uma vez, 

ficou clara a presença da silabação no momento em que foi perguntado quantas partes tem a 

palavra sol. Para aqueles que ainda não alcançaram a hipótese alfabética, muitas vezes, é 

difícil admitir que uma palavra seja composta por apenas uma sílaba, ou seja, só uma parte. 

Nessa mesma atividade, havia a palavra PÉ e as crianças demonstraram a mesma dificuldade 

em aceitar uma palavra composta por apenas duas letras. Para os adultos leitores, essas são 

concepções (ou propriedades do SEA) que já estão consolidadas e, por isso, pode parecer 

impróprio que a criança elabore esse tipo de pensamento, mas é justamente sobre isso que 

Morais (2012, p. 48 – grifos do autor) diz: “precisamos reconhecer que, para o aprendiz da 

escrita alfabética, as ‘regras de funcionamento’ ou propriedades do sistema não estão já 

‘disponíveis’, ‘dadas’ ou ‘prontas’ na sua mente”. Por esse motivo, é importante conhecer 

como se dá o processo de aquisição do SEA para respeitar e saber intervir em cada fase da 

escrita que as crianças estão vivenciando. 

 
h) O caso de Daniela 

 
 

Durante o período dos encontros de intervenção, chamou atenção o caso da aluna 

Daniela. Com 15 anos de idade e três reprovações durante o ciclo de alfabetização, diferencia- 

se da turma pelo tamanho, apresenta um corpo com características de uma mulher na fase de 

transformação entre a juventude e a vida adulta e sua personalidade revela timidez e discrição. 

Daniela estava presente em todos os encontros, mas poderia ser facilmente “esquecida”, dada 

a sua invisibilidade, o seu silêncio, visto que não conversava com os colegas no grupo. Sua 

voz era ouvida apenas quando a pesquisadora solicitava sua participação. Talvez a diferença 

de idade seja um indicador. Essas marcas retratam o seu lugar de invisível na escola, com seus 

colegas, professores e com o trabalho que estava sendo realizado. 

No primeiro encontro, ao realizar uma atividade envolvendo o nome próprio, a 

pesquisadora perguntou: 

 
INTERVENÇÃO 1 

[...] 
P: De quem é essa ficha? 
Lucas: Da... (Tentando ler o nome) 

César: É de Daniela! 
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P: Mas, quando eu mostrei a primeira letra da ficha, que era o D, vocês falaram que aqui na sala só 

tinha uma pessoa que começava com D: Diego. E nem você falou que seu nome começava com D, 

não é Daniela? 
P: Então, se for o nome de Daniela vem que letra depois do D? 

Todos: A 

P: E se for Diego? 

Todos: I 

Mostro a próxima letra que é um A e todos gritam o nome de Daniela. 

[...] 

Fonte: 1° encontro de intervenção (14 de setembro de 2016). 

 
Daniela oscila entre a escrita silábica com valor e silábica alfabética e já sabe escrever 

seu nome completo, apesar de omitir algumas letras. Nesse caso entende-se que sabia que o 

seu nome começava com a letra D, mas preferiu se calar quando a professora fez uma 

pergunta à turma. O caso de Daniela revela que é preciso ter sensibilidade e atenção para lidar 

com os diferentes perfis dos alunos que se encontram na situação de não alfabéticos.  

Enquanto Jaime opta pelo perfil brincalhão, por exemplo, Daniela esquiva-se dos olhares da 

pesquisadora e se mantém a sombra da sala. Isso acontece porque tem consciência de que já 

deveria ter consolidado aprendizagens que ainda não conquistou e, por isso, defende-se da 

tirania escolar cada um a sua maneira. 

Brincar em todo tempo, brigar e ameaçar os colegas ou até mesmo se anular dentro da 

sala de aula são características dos alunos fruto do fracasso escolar e muito se identificam 

com o perfil dos que são oprimidos, nesse caso, pelo sistema educacional. Sobre os que se 

encontram nessa situação, Freire (2014, p. 69) considera que 

 
De tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que não 

podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem em virtude de tudo 

isto, terminam por se convencer da sua “incapacidade”. Falam de si como os que 

não sabem e do “doutor” como o que sabe e a quem deve escutar. Os critérios de 

saber que lhe são impostos são os convencionais. 

 

 
Na realidade vivenciada na escola, o ‘professor’ assume a figura do ‘doutor’ que tudo 

sabe e detém o conhecimento. Essa ilustração faz relação com as regras hierárquicas da 

pedagogia visível (BERNSTEIN, 1996) em que o professor ainda é considerado como o 

detentor do saber e o processo de ensino é gerenciado por suas necessidades. Em 

contrapartida, há de se reconhecer que os alunos, mesmo aqueles que se encontram em 

situação de fracasso escolar, são possuidores de saber. Talvez não o saber convencional, como 

diz a citação de Freire, mas saberes advindos da sua prática, do seu contexto, que devem ser 

valorizados pelo professor e pela escola. 
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A valorização do conhecimento quando o aluno chega à escola é ponto de partida para 

sua inserção no mundo da aprendizagem sistematizada. Isso é facilmente traduzido nas regras 

hierárquicas sob a ótica da pedagogia invisível (BERNSTEIN, 1996), quando o aluno, e não o 

professor, torna-se o centro do processo de ensino aprendizagem. Não se trata de “fazer as 

vontades” do outro, mas reconhecê-la como ser com potencial para a conquista de novos 

saberes. 

A Figura 22, mostra a escrita de Daniela no diagnóstico inicial e final. Percebe-se que 

não houve mudança de hipótese, sendo que os dois exemplos se referem à escrita silábica- 

alfabética. Entretanto, é possível identificar um avanço considerável dentro da própria 

hipótese, principalmente, ao se observar a construção da frase. Enquanto que no diagnóstico 

inicial essa escrita era difícil de ser compreendida, no diagnóstico final, mesmo com a 

omissão de algumas letras é possível fazer a leitura da frase. Nesse caso, apenas a palavra 

“ponta” teve uma sílaba inteira anulada pela aluna. 

 
 

Figura 22 – Diagnóstico inicial X Escrita final de Daniela 

07.09.2016 06.12.2016 

Fonte: Escrita da aluna entre setembro e dezembro de 2016. 

 

 

Provavelmente, Daniela e seus colegas ainda não alfabetizados sintam-se excluídos 

mesmo estando inseridos na escola e em uma sala de aula (BOURDIEU; CHAMPAGNE, 

1998). Talvez, o próprio movimento proposto nos encontros de intervenção, de retirá-los da 

turma para um atendimento específico, tenha, em algum ponto, contribuído para essa situação. 

Supõe-se que o silêncio de Daniela seja sua forma de “resistência”, de dizer, sem pronunciar 

nenhuma palavra, que estava ali, na escola, que já deveria ter sido alfabetizada, que precisava 



144 
 

 
 
 

de ajuda etc. O silêncio fala de diferentes formas e é preciso sensibilidade para encontrar e 

ajudar esses alunos que estão fazendo parte de movimento de exclusão branda (BOURDIEU; 

CHAMPAGNE, 1998). Por isso, o aqui proposto chama atenção, nesse trabalho, para a 

existência de alunos nessas condições em uma instituição que deveria servir para libertar, dar 

autonomia, elevar o sujeito à condição de cidadão e não, simplesmente, convencê-lo, 

progressivamente, a se anular ou desistir. 

 
 Aprendizagens sobre o SEA 

 
 

Ao final dos encontros de intervenção, realizou-se novamente um teste diagnóstico 

para identificar os possíveis avanços conquistados quanto à apropriação do SEA. Para isso, a 

atividade diagnóstica utilizada inicialmente foi repetida, apresentando-se, a seguir, os 

resultados encontrados. 

O primeiro dado que havia chamado a atenção no momento do diagnóstico inicial foi o 

índice de alunos que ainda não sabiam escrever o nome completo com autonomia (Quadro 

16). Elege-se nome próprio como primeiro conteúdo a ser trabalhado e ao fim dos encontros, 

15 alunos estavam escrevendo o nome completo sem o auxílio da ficha ou de qualquer outro 

suporte para esse registro. Considera-se este um avanço significativo, pois, inerente à escrita 

do nome está a função social que essa escrita representa em uma cultura letrada. Percebe-se 

que, ao conquistar tal habilidade, tornaram-se mais confiantes e se permitiram arriscar mais 

nas tentativas de escrita propostas em outras situações. É importante ressaltar que, apesar do 

avanço, a maioria (11 alunos) ainda continuava escrevendo o nome com letra bastão e essa 

realidade se estende, também, na escrita de palavras e textos. Por isso, o trabalho com 

diferentes tipos de letras, também, fez parte dessa intervenção. 

 
Quadro 16 – Escrita do nome 

 

DIAGNÓSTICO INICIAL ESCRITA FINAL 
Completo Só o primeiro nome Completo Só o primeiro nome 

Com 

letra 

cursiva 

Com 

letra 
bastão 

Com letra 

cursiva 

Com 

letra 
bastão 

Com 

letra 
cursiva 

Com 

letra 
bastão 

Com letra 

cursiva 

Com letra 

bastão 

3 3 4 8 4 11 2 1 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (dezembro/2016). 
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A identificação das letras do alfabeto foi outro aspecto avaliado na escrita final 

(Quadro 17). Na atividade realizada, as letras estavam em formato maiúsculo, mas durante as 

intervenções foi notado que conseguiam identificar as letras de imprensa em formato 

minúsculo. 

 
Quadro 17 – Identificação do alfabeto 

 

DIAGNÓSTICO INICIAL ESCRITA FINAL 

Todas as 

letras 

Algumas 
letras 

Nenhuma letra Todas as letras Algumas 
letras 

Nenhuma 
letra 

14 4 - 14 4 - 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (dezembro/2016). 

 

 

Apesar de se ter percebido um avanço em relação à quantidade do repertório de letras 

do alfabeto, os quatro alunos (César, Daniela, Ítalo e Wesley) ainda permaneceram sem 

conseguir identificar todas as letras com segurança. Isso significa que passaram a identificar 

com autonomia uma maior quantidade de letras, mas ainda apresentavam dúvidas em algumas 

delas. Ítalo é um desses casos em que, apesar da mediação, apresentou pouco avanço quanto a 

essa habilidade, como aparece no exemplo a seguir: 

 
ESCRITA FINAL 
A pesquisadora mostra a letra G e pergunta: 

P: Que letra é essa? 

Ítalo: Gato. 

P: Gato é o nome de um animal. Essa letra se chama gato? 

Ítalo: Não. Ga. 

P: E essa? (Mostrando para o P) 

Ítalo: Pa. 

[...] 
Fonte: Encontro para escrita final (08 de dezembro de 2016). 

 

Nesse diálogo, Ítalo demonstrou que relaciona a letra à sílaba que ela corresponde, 

mas não conseguiu expressar o seu nome. Provavelmente, conseguiu estabelecer essa relação 

por ter participado de situações didáticas em que as habilidades de consciência fonológica 

foram trabalhadas, como identificação de sílaba inicial e final, relação de palavras que 

começam ou terminam parecido, entre outras. É importante que alunos com a mesma 

dificuldade apresentada por Ítalo participem de atividades ainda mais específicas quanto à 

nomeação das letras do alfabeto, uma vez que, a partir da consolidação dessa habilidade, terá 

mais autonomia para lidar com outras questões de apropriação do SEA. 

Finalmente, o diagnóstico foi refeito a fim de identificar a hipótese de escrita, tendo o 

cuidado de manter as mesmas palavras e frase usadas no diagnóstico inicial para haver a 
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possibilidade de comparação. É válido lembrar que essa escrita final, assim como o inicial, foi 

realizado individualmente com cada alunos que participou dos encontros. Enquanto estavam 

na aula regular, a pesquisadora solicitava a presença de uma por vez para realizar a atividade. 

Dessa forma, não tiveram prejuízo quanto a carga horária de aula. Assim como realizado no 

diagnóstico inicial, utilizou-se as habilidades (Quadro 18) para análise e avaliação da escrita 

final dos alunos. 

Quadro 18 – Escrita final 
 

 
Habilidades avaliadas 

S
IM

 

Á
S

 

V
E

Z
E

S
 

N
Ã

O
 

Omite letra na sílaba 16 1 1 

Usa letra aleatória para manter o padrão silábico 6 - 12 

Confunde a ordem das letras na sílaba 1 - 17 

Acrescenta letra na sílaba 4 - 14 

Confunde as letras em relação ao som 12 - 6 

Escreve sílabas com padrão silábico complexo (CCV – CCVC – CVV) 6 1 11 

Atribui sonoridade à sílaba 17 1 - 

Escreve atribuindo apenas o som de uma vogal a cada sílaba 1 2 15 

Faz uso de letra bastão 16 - 2 

Escreve de forma segmentada 7 - 11 

Escreve o nome completo 16 - 2 

Faz uso de acentos - - 18 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (dezembro/2016). 

 

 

O aspecto referente à omissão de letra na sílaba voltou a aparecer com um índice alto 

(16 alunos). Esta omissão apareceu com frequência no diagnóstico inicial, visto que ainda não 

estavam no nível alfabético, e continuou na escrita final, apesar de vários deles terem 

alcançado tal nível. Entretanto, percebe-se que, na escrita final, esta omissão estava 

relacionada a aspectos ortográficos ou de natureza mais profunda do SEA, isto é, a 

compreensão de padrões silábicos complexos, por exemplo, diferente do diagnóstico inicial 

em que a omissão é característica do nível silábico. 

O número de alunos que usava letra aleatória para manter o padrão silábico diminuiu 

(6) e as que continuavam usando a chamada “letra curinga”, também o fizeram considerando 

questões ortográficas ou de marcas da oralidade, como um aluno que escreveu “GI ZE” para 

GIZ e outra que fez “LA PI SO” para LÁPIS. 
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A maioria avançou quanto à compreensão da ordem das letras na sílaba, que é uma 

habilidade relacionada a uma das propriedades do SEA. Esta propriedade estabelece que 

precisam compreender que as letras assumem um valor preestabelecido a depender do lugar 

que ocupa na sílaba e esse lugar não é aleatório. Isso mostra uma evolução no processo de 

apropriação do SEA. 

Os alunos mostraram-se mais coerentes quanto ao número de letras na formação da 

sílaba. Houve casos, como o de Ítalo, que escreveu “O ALH” para CO LA, que mostra um 

acréscimo de letras na última sílaba na tentativa de “completar o que está faltando”, mas há 

casos em que a forma como o aluno pronuncia a palavra favoreceu a inclusão de mais uma 

letra na sílaba ou a confusão do lugar de uma letra, como Guilherme, que escreveu “CAR DE 

NO” para CA DER NO. 

Grande parte dos alunos que ainda continuava confundindo o som das letras na 

sílaba/palavra teve relação com a palavra GIZ. Essa escrita foi representada de diversas 

formas: Diego escreveu “GIS”, Gustavo fez “GIX”, Guilherme registrou apenas “JI” e Kauã 

escreveu “XIS”. Há de se reconhecer que os sons que envolvem a escrita dessa palavra não 

são simples de serem discriminados e, normalmente, as monossílabas já representam um 

desafio conhecido na fase de apropriação do SEA. Ainda assim, o número de alunos que ainda 

confundem a relação letra-som é grande e preocupante, considerando-se que os participantes 

estão finalizando o ciclo de alfabetização. 

Apesar de, na escrita final, apenas seis alunos terem feito uso efetivo de outros padrões 

silábicos, percebe-se que, aos poucos, durante a intervenção, foram compreendendo que 

existem outras formas de conceber uma sílaba, que não a forma básica de CV. Kauã escreveu 

“LA PES” para LÁ PIS e Gustavo fez “QUE RU” para QUE BROU. Essas escritas 

representam que, apesar de necessitar de correções ortográficas, já arriscam escritas diferentes 

porque compreendem que apenas o padrão CV não consegue atender às especificidades de 

algumas sílabas. 

Finaliza-se a intervenção com 16 alunos ainda fazendo o uso de letra bastão. Mesmo 

aqueles que escreviam o nome com letra cursiva, optavam pela letra bastão nas atividades do 

dia a dia. Apesar do incentivo ao uso da letra cursiva, a pesquisadora preferiu respeitar a 

escolha da letra mais confortável a cada um, por considerar que estavam em processo de 

apropriação do SEA e, nessa fase, a letra bastão torna-se mais fácil por ter um formato padrão. 

Observa-se no momento da escrita da frase, no diagnóstico, além de no registro das palavras, 

se obedecia a convenção dos espaços em branco para a separação das palavras. Apesar de 

tornarem-se alfabéticas, o número de alunos (7 alunos) que escreve de forma 
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segmentada manteve-se na mesma quantidade tanto no diagnóstico inicial quanto na escrita 

final. Acredita-se que esse resultado está ligado ao número restrito de atividades que 

consideravam a segmentação como uma necessidade. Basicamente, os momentos de escrita 

estavam fundamentados na construção de palavras e não havia necessidade da segmentação 

quanto a escrita de frases e textos. Caso as intervenções continuassem, essa seria uma 

habilidade que mereceria prioridade no planejamento. 

Quanto ao uso de acentos, os alunos continuaram sem fazer referência a esses sinais. O 

trabalho com esse conteúdo também merece atenção para dar continuidade ao processo de 

alfabetização. 

Ao fim dos encontros de intervenção, 13 alunos avançaram para a hipótese alfabética 

(Gráfico 2) e, consequentemente, já apresentavam domínio de grande parte, tanto das 

propriedades do SEA quanto dos objetivos de aprendizagem propostos para esse eixo. Muitos 

já estavam em transição da fase silábica alfabética para alfabética e o trabalho direcionado ao 

seu nível de aprendizagem contribuiu para esse avanço. É importante ressaltar, também, que o 

trabalho desenvolvido na intervenção era apoiado por seus professores e já fazia parte da 

prática desses docentes o acompanhamento com atividades individualizadas. Portanto, não é 

intenção aqui inferir que se tornaram alfabéticos após a intervenção, ao contrário, defende-se 

que o trabalho em parceria viabilizou a participação dos alunos em situações de aprendizagem 

significativas que culminaram no avanço para a escrita alfabética. Também é válido esclarecer 

que há variações dentro da hipótese alfabética e, por isso, alguns apresentaram ter consolidado 

mais propriedades que outros, como a compreensão da necessidade dos espaços em branco na 

escrita do texto e as diferentes composições que podem ser feitas entre consoantes e vogais 

para a formação silábica. 
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Gráfico 2 – Hipóteses de escrita: inicial e final 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (dezembro/2016). 

 

Ao organizar um comparativo entre as hipóteses dos alunos (Quadro 19), percebe-se 

na escrita final, que a principal diferença apresentada entre a escrita dos alunos refere-se à 

situação em que se encontram quanto ao nível alfabético. Considera-se como alfabético inicial 

aqueles alunos que apresentaram na sua escrita as características dessa hipótese, mas que 

ainda não demonstram segurança em mantê-la na escrita além de palavras. O mesmo não 

acontece com aqueles que aqui se considera estável no nível alfabético. Nesse caso, os alunos 

mantêm as características da hipótese tanto na escrita de palavras, quanto em frases e textos. 

 
Quadro 19 – Hipótese de escrita por criança (inicial e final) 

 

Nº Aluno(a) Hipótese Inicial Hipótese Final Situação 

1 Amanda Silábico sem valor sonoro Silábico alfabético Em transição 

2 Bruno Silábico com valor sonoro Alfabético Estável 

3 César Silábico com valor sonoro Alfabético Inicial 

4 Daniela Silábico alfabético Silábico alfabético Em transição 

5 Diego Silábico alfabético Alfabético Estável 

6 Gustavo Silábico alfabético Alfabético Estável 

7 Guilherme Silábico alfabético Alfabético Estável 

8 Iago Silábico com valor sonoro Silábico alfabético Em transição 

9 Ítalo Silábico sem valor sonoro Silábico com valor Inicial 

10 Jairo Silábico sem valor sonoro Silábico alfabético Inicial 

11 José Vinícius Silábico sem valor sonoro Silábico alfabético Inicial 

12 Kauã Silábico alfabético Alfabético Estável 

13 Kevin Silábico alfabético Alfabético Inicial 

Escrita Final 

sem valor com valor Alfabético 
 

Diagnóstico Inicial 

Silábico Alfabético Silábico Silábico Pré 
Silábico 
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Nº Aluno(a) Hipótese Inicial Hipótese Final Situação 

14 Lucas Silábico alfabético Alfabético Estável 

15 Mateus Silábico alfabético Alfabético Inicial 

16 Nícolas Silábico com valor sonoro Silábico com valor Em transição 

17 Saulo Silábico alfabético Alfabético Estável 

18 Wesley Silábico sem valor sonoro Silábico sem valor 

sonoro 

Em transição 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (dezembro/2016). 

 

 

Outra informação relevante é que apenas três alunos permaneceram na mesma 

hipótese de escrita do início ao final dos encontros (Nícolas e Wesley – silábico sem valor 

sonoro e Daniela – silábico alfabético). Entretanto, percebe-se avanços e variação dentro 

dessa mesma hipótese (Figura 23), como mostra a imagem das escritas de Wesley. 

 
Figura 23 – Diagnóstico inicial e escrita final de Wesley 

07.09.2016 06.12.2016 

Fonte: Escrita do aluno entre setembro e dezembro de 2016. 

 
 

 
Em algumas palavras, é possível perceber a compreensão do som inicial como 

“apontador” e “caderno”, mas nas demais palavras, Wesley ainda apresentou dificuldade para 

identificar as letras que representam cada segmento sonoro. Em contrapartida, demonstrou ter 

compreendido a noção de sílaba, ao marcá-las no momento da leitura, e reconheceu que, em 

sua maioria, as sílabas são compostas por mais de uma letra. 

Na Figura 24, é apresentada uma lista de palavras escrita por Amanda antes de iniciar 

e no término dos encontros de intervenção. No primeiro exemplo, apresenta uma escrita 
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confusa, que varia entre as hipóteses silábico com valor e silábico alfabético. Ao tempo em 

que usa uma letra para representar cada sílaba da palavra APONTADOR (A D A O), 

obedecendo a relação entre o oral e o escrito, usa, também, duas letras para cada sílaba de 

LÁPIS (LA EP). Percebe-se, aqui, uma compreensão de que as sílabas podem ser 

representadas por mais de uma letra, mas no momento da escrita estava insegura e parou, por 

várias vezes, dizendo que não sabia fazer. A pesquisadora incentivou que continuasse 

escrevendo “do seu jeito”. Durante os encontros, essa cena se repetiu outras vezes até que foi 

percebendo que era capaz de produzir. No exemplo de escrita final, identifica-se uma escrita 

mais sólida, já com características do nível alfabético (no caso, silábico alfabético) e arriscou- 

se na leitura das primeiras palavras. Além disso, ainda com letra bastão, passou a escrever o 

seu nome completo sem o auxílio da ficha. É evidente que ainda precisa de apoio pedagógico 

para consolidar sua compreensão acerca do SEA, principalmente na escrita para além das 

palavras, mas a insegurança inicial, comum àqueles que chegam nessa fase do ciclo e não se 

apropriaram do SEA, foi superada. 

 
Figura 24 – Diagnóstico inicial e escrita final de Amanda 

07.09.2016 06.12.2016 
Fonte: Escrita da aluna entre setembro e dezembro de 2016. 

 

 

Finalizando essa seção, apresenta-se as escritas de Lucas, Mateus e Diego (Figuras 25, 

26 e 27) como exemplos de alunos que alcançaram a hipótese alfabética. Analisando essas 

escritas, verifica-se que já se apropriaram de grande parte das propriedades do SEA e 

alcançaram muitos dos objetivos de aprendizagem (BRASIL, 2012c) previstos para o eixo 

Apropriação do SEA. Entretanto, é necessário ainda um trabalho pedagógico voltado para a 
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consolidação dessa aprendizagem, de maneira que avancem do nível de escrita alfabético para 

o conceito de alfabetizadas. É a consolidação da alfabetização “que vai permitir que nossas 

crianças leiam e produzam textos com autonomia” (MORAIS; LEITE, 2012a, p. 16). 

A sinalização da continuidade desse trabalho foi feita pela pesquisadora no momento 

em que participou da reunião de pré-conselho, realizada na escola em dezembro de 2016. Essa 

reunião é uma prática da rede municipal de ensino que antecede o Conselho de Classe e reúne 

os professores que lecionam em um mesmo ano, no caso 3° ano do ciclo. Na oportunidade, a 

situação de aprendizagem de cada aluno foi discutida individualmente e a pesquisadora pode 

contribuir com as observações que já havia registrado acerca do desenvolvimento de cada 

aluno que participou dos encontros de intervenção. Foi um momento enriquecedor e, também, 

formativo para os professores do terceiro ano e a coordenadora e pesquisadora, pois várias 

dúvidas quanto ao desenvolvimento da escrita desses alunos foram sanadas e explicitadas por 

meio da apresentação das atividades que haviam sido desenvolvidas nos encontros. 

 

Figura 25 – Escrita final: Lucas 

 
Fonte: Escrita do aluno (dezembro/2016). 

Figura 26 – Escrita final: Mateus 

 
Fonte: Escrita do aluno (dezembro/2016). 

 
 

Figura 27 – Escrita final: Diego 

 
Fonte: Escrita do aluno (dezembro/2016). 
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Acerca do trabalho desenvolvido nas intervenções, é necessário esclarecer a 

dificuldade encontrada ao propor o trabalho com a escrita de texto. No encontro 7, os alunos 

foram desafiados a escrever a parte final da história “Os três porquinhos”. Optou-se por esse 

texto porque os professores estavam desenvolvendo, em sala, um projeto didático relacionado 

aos contos clássicos. Infelizmente, não foi possível realizar a atividade por completo, pois os 

alunos se negaram a escrever e as que iniciaram o trabalho, não conseguiram concluir. Houve 

grande agitação e tumulto na sala, como demonstração de resistência à atividade. Percebe-se 

que ainda há certa resistência quanto à produção textual, fruto, provavelmente, da não 

realização desse trabalho ao longo do ciclo. Esse aspecto precisa ser discutido por aqueles que 

atuam no ciclo de alfabetização e merece atenção, uma vez que se compreende que o trabalho 

apenas com a alfabetização voltado para a escrita de palavras pode favorecer a formação de 

alfabéticos funcionais (SOARES, 2013). 

 
 Fatores que interferem na apropriação e consolidação do SEA 

 
 

A partir das entrevistas realizadas com a coordenadora pedagógica e com os 

professores do 3º ano que trabalhavam com os alunos que participaram dos encontros de 

intervenção, foram identificadas pistas e evidências63 que indicam alguns fatores que 

interferem no processo de aquisição do SEA. Esses fatores também foram considerados a 

partir de pistas que emergiram das observações na escola e registro no diário de campo. Estão 

organizados em quatro grupos: 

 
a) De natureza pedagógica 

 
1. Não há continuidade no acompanhamento da aprendizagem dos alunos ao longo do ciclo 

 
 

A organização escolar em ciclos propõe que o trabalho pedagógico aconteça em 

parceria entre os docentes que atuam no mesmo ciclo. Mas essa não é uma realidade 

encontrada na rede de Teixeira de Freitas-BA. Sobre esse assunto, Ana disse: 

 
63 Conforme Carlo Ginzberg (1989), os indícios, pistas, sinais constituem-se em pistas coletadas combinadas ou 

cruzadas, que ajudam a fazer inferências, a descrever uma realidade sinalizando que “alguém passou por lá” 

(1989, p.152), ou seja, emergem a partir da inserção do pesquisador no contexto da pesquisa, no nosso caso trata- 

se da Escola Prepara e da rede municipal de ensino de Teixeira de Freitas- Ba. 
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Ana: Não é passado pra gente como é que esses alunos são pra poder a gente fazer um preparo 

melhor das atividades, das tarefas pra eles. É como se a gente tivesse descobrindo de novo. Aí 

quando a gente vai entregar pra coordenação ou falar alguma coisa... Ah, eu tô lembrando desse 

Fulano! 

 
Cada ano do ciclo (1º, 2º e 3º anos) os alunos estudam com um professor diferente e 

não há uma troca de saberes entre eles como indicativo de orientação sobre os conhecimentos 

que aqueles alunos já adquiriram. Ana chama a atenção para a necessidade da continuidade do 

trabalho ao longo do ciclo, inclusive fazendo circular entre os professores essas informações, 

que facilitariam o conhecimento da situação de aprendizagem de cada aluno, bem como o 

planejamento de situações didáticas que viabilizem o avanço. Em outro momento, diz: 

 
Ana: A gente tem noção dos descritores, a gente sabe dos descritores, mas quando a gente vai 

aplicar mesmo, tem muitos descritores que na realidade não compete com a realidade que a gente 

usa dentro da sala. 

 
Esses descritores se referem à planilha com habilidades que é preenchida pelos 

professores a cada bimestre e indica a aprendizagem que já foi consolidada por cada aluno. 

Ainda sobre a utilização desse documento na prática, os outros professores e coordenadora 

dizem: 

Carlos: Não uso com o compromisso da criança assimilar aquilo tudo, mas a gente vê no Pacto 

agora e eles estão sempre perguntando a mesma coisa: se a criança já lê palavras, se a criança lê 

palavras, lê textos, se a criança produz, se a criança escreve só palavras, então, esses descritores 

estão no dia a dia aí e vão vim e vieram pra ficar [...]. 

Maria: A gente fica só pra preencher porque eu acho ele burocrático, né? Porque eu acho ele 

muito além da realidade, ele é fora da realidade, muito fora da realidade. 

Cláudia: Poucos usam. Precisa de uma formação mais específica para usar os descritores. 

 

 
Na rede, há, também, um instrumento de acompanhamento da aprendizagem dos 

alunos que cada professor preenche ao longo do ano letivo, com informações mais básicas 

sobre o nível de escrita e de leitura de cada aluno. De uma forma geral, esses instrumentos 

foram criados com o objetivo de acompanhar a progressão da aprendizagem, mas, na prática, 

não circulam entre os professores que atuam no ciclo de alfabetização e, por isso, há certa 

dificuldade em compreender as habilidades que os alunos já se apropriaram. Outra dificuldade 

encontrada e indicada pelo grupo é a própria compreensão das habilidades que estão presentes 

no instrumento de avaliação utilizado. Portanto, faz-se necessária a revisão e o estudo desse 

material com o professor participando ativamente desse processo, ou seja, opinando, 
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esclarecendo dúvidas e, consequentemente, compreendendo melhor o que significa o 

acompanhamento da aprendizagem dentro do ciclo. Para entender a ideia desses descritores 

também, faz-se necessário o conhecimento de conteúdos nas áreas de alfabetização e 

linguagem que estão presentes no momento do planejamento, na ação pedagógica e na 

avaliação, para acompanhar o movimento e o avanço dos alunos e, assim, encontrar as pistas 

para os planejamentos seguintes. Não é um instrumento burocrático, mas de acompanhamento 

da aprendizagem dos alunos. Espera-se que o professor já tenha esses conhecimentos, mas, 

como relatado, é uma base de conhecimento que está a ser construída. 

 
2. O currículo que não considera a integração das aprendizagens 

 

 
No ciclo de alfabetização, o trabalho está sendo organizado com foco em Língua 

Portuguesa e Matemática, mais especificadamente, com leitura e escrita, que ainda ocupa a 

maior parte no tempo das rotinas. Isso é evidenciado nas falas de Carlos e Ana, quando  

dizem: 

 
Carlos: Mesmo que haja uma reforma curricular e puxe muito mais para a leitura de mundo, pra 

que a criança saiba um pouquinho de tudo, eu acho que o básico de português e matemática, a 

gente não pode deixar nunca de ensinar. Porque é o que eles usam no dia a dia. 

Ana: É terminar de alfabetizá-los para que eles sejam “leitores e escribas”, entre aspas, porque 

também a gente não vai chegar a tanto e pelo menos legível e de forma ortográfica que não seja 
completa, que até mesmo a gente se depara com palavras que a gente, né? Mas, pelo menos de 

forma que a gente consiga entender. Então eu penso assim, que a competência é que a gente 

consiga isso aí até o final do ano, consiga que esses alunos também saibam as quatro operações e 

tenham noção de geometria. Porque a gente sabe que é muito complicado, por exemplo: a gente se 

apega demais com as quatro operações e vai esquecer da geometria, dos outros eixos. Ah, e uma 

coisa também que eu esqueci de falar é que eles saibam, pelo menos, que ele esteja craque nos 

problemas de adição e subtração, raciocínio lógico, que ele tenha aquele raciocínio. 

 

O documento dos Direitos de Aprendizagem (BRASIL, 2012c) prevê objetivos de 

aprendizagem para cada uma das áreas de conhecimento que devem ser abordadas no 

currículo do ciclo de alfabetização. Entre essas áreas, há a defesa da integração das 

aprendizagens, de modo que os conteúdos de cada área tenham relação entre si e essa 

integração também pode acontecer entre os conteúdos previstos para as turmas do ciclo, uma 

vez que esse movimento favorece a continuação da aprendizagem. Entretanto, percebe-se que, 

considerando a realidade dos alunos que recebem no terceiro ano, o foco de trabalho dos 

professores, de fato, continua sendo a Língua Portuguesa e a Matemática. Esse é um aspecto 



156 
 

 
 

 

 

 

preocupante, pois, além da negação de um direito da criança, não se verifica uma melhoria 

significativa nos índices de alfabetização, mesmo com o trabalho pedagógico priorizando a 

leitura, a escrita e a aprendizagem dos números e operações básicas. 

No contexto, parece que a exclusão branda (BOURDIEU; CHAMPAGNE, 1998) se 

efetiva de diversas maneiras, nesse caso, quando se privilegia Língua Portuguesa e 

Matemática, retratado na fala dos professores. As demais disciplinas (História, Geografia, 

Ciências, Artes...) parecem ficar em segundo plano. Formalmente, essas disciplinas fazem 

parte do currículo e têm uma carga horária pré-determinada, mas não efetivada. 

 
3. Compreensão insuficiente dos conteúdos previstos para cada ano do ciclo de alfabetização 

 
 

O processo de alfabetização que acontece no ciclo tem no documento de Direitos de 

Aprendizagem (BRASIL, 2012c) a explicitação dos objetivos que devem ser trabalhados 

(Introduzir, Ampliar e Consolidar) a cada ano do ciclo. Entretanto, não há clareza dos 

conteúdos que se relacionam a esses objetivos e tal aspecto favorece uma má compreensão 

dos conteúdos que devem ser abordados no planejamento do professor em cada ano do ciclo 

de alfabetização. Sobre o conhecimento que o aluno deve ter adquirido ao chegar no terceiro 

ano, foram obtidas as seguintes respostas: 

 
Maria: Eu acredito que o aluno tem que estar alfabetizado, ele tem que ter domínio das quatro 

operações, multiplicação também, agora divisão, aquele início, né? Pelo menos a noção da divisão, 

eu acredito que sim. [...]. Lendo e escrevendo, lendo convencionalmente e escrevendo também. 

Devia, né? (Grifo nosso). 

Ana: Bem, no mínimo... a gente sabe que o terceiro ano é uma turma que ainda prossegue a 

alfabetização, mas o que a gente espera é que esse aluno seja, pelo menos, silábico alfabético. Pelo 

menos. Pra que a gente dê continuidade e coloque ele com as competência que os descritores 

exigem, que é estar lendo com fluência, interpretando textos, escrevendo textos com início, meio e 

fim (Grifo nosso). 

Carlos: Eu espero que ele chegue pelo menos com uma segurança de leitura e escrita. É o 

principal: que ele esteja lendo e escrevendo, ou seja, alfabético (Grifo nosso). 

 

Diante do exposto, percebe-se uma diferença nas respostas: enquanto Carlos e Maria 

consideram que o aluno deva chegar ao terceiro ano já sabendo ler e escrever com certa 

autonomia, Ana considera que os alunos devem estar no nível silábico alfabético. Isso mostra 

que ainda há uma confusão acerca dos saberes que já deveriam estar consolidados nessa fase 

do ciclo. Ao analisar o eixo Apropriação do SEA (BRASIL, 2012c), os descritores relativos 

ao domínio do sistema de escrita são indicados para serem consolidados ainda no primeiro 
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ano do ciclo e aos anos seguintes é reservado o trabalho mais ampliado com os outros eixos 

da Língua Portuguesa. Isso significa que alguns alunos precisarão de mais tempo para se 

apropriar da escrita e isso poderá ocorrer no terceiro ano, mas esse é um caso que deveria ser 

exceção e não fazer parte da situação comum por que passam as turmas do final do ciclo. 

Um conceito básico inerente ao trabalho pedagógico nessa fase que muito contribui 

para o entendimento conceitual, ainda em construção, por parte dos docentes, é compreender 

o que é ser alfabético e alfabetizado. Questionados sobre quando consideram que o aluno está 

alfabetizado, as respostas foram: 

 
Carlos: Quando ele tem autonomia pra desenvolver situações sozinho. Quando ele consegue ler, 

entender e dá a partir dali uma resposta, seja escrita, seja oral. Na minha opinião, ele tá 

alfabetizado a partir desse momento. 

Ana: A gente sabe de acordo, por exemplo, a gente observa vários fatores. Um exemplo: na escrita 

eles não estão escrevendo bem, então tá bom, a gente vai e toma leitura, eles ainda gaguejam um 

pouquinho porque eles ainda não têm segurança, mas tem outros momentos que você percebe. Na 

hora que eles vão fazer uma atividade, na hora que eles olham no quadro alguma coisa, então você 

percebe que eles estão sabendo, não é? Eu acredito que tenha essas várias formas da gente 
observar, o que, às vezes, deixa a gente inseguro porque a gente não quer passar um aluno, 

promover um aluno sem ele tá sabendo, né? 

Maria: Quando ele apropria do sistema de escrita, de leitura convencionalmente, pra mim, ele tá 

alfabetizado. 

Cláudia: É aquele que domina a leitura, a interpretação e a escrita com autonomia. Eu fiz um 

diagnóstico com os alunos de uma das turmas de terceiro ano e observei o seguinte: o aluno está 

alfabetizado dentro da hipótese, mas ele não está alfabetizado com autonomia. 

 
Analisando o que está proposto nos descritores de aprendizagem usado na rede, nem 

sempre há clareza do conteúdo implícito a cada habilidade que precisa ser desenvolvida em 

cada um dos anos do ciclo. Cláudia chama a atenção para quando o aluno chega à hipótese de 

escrita alfabética e para o conceito de estar alfabetizada, ou seja, ter consolidado as 

habilidades previstas para o final do terceiro ano. Acontece que esse conhecimento nem 

sempre está claro para o professor. Na tentativa de auxiliar e esclarecer essa dicotomia, foi 

elaborado, no momento da intervenção com os alunos, um quadro com as habilidades 

necessárias aos que cursam o ciclo de alfabetização e os conteúdos que se relacionam a elas 

(Quadros 1, 2 e 14), os quais devem ser trabalhados em sala de aula e aprendidos pelos 

alunos. 

De fato, o ideal é que os alunos tenham se apropriado do SEA ao chegarem ao terceiro 

ano e nessa fase se dediquem as outras habilidades inerentes à consolidação da escrita, leitura 

e oralidade. Compreende-se que um aluno é considerado alfabetizado quando faz uso da 

língua dentro do contexto em que está inserida com autonomia, visto que a escrita é uma 



158 
 

 
 

 

 

 

invenção cultural e sua construção não depende apenas de uma visualização dos sons da fala 

(SOARES, 2016), os alunos não nascem sabendo como funciona o sistema de escrita, sendo 

esse um saber que precisa ser ensinado na escola. Para os professores, o trabalho sobre os 

níveis da escrita, consagrado na Psicogênese da Língua Escrita por Ferreiro e Teberosky 

(1999), vem contribuir para a compreensão do processo de alfabetização, no que se refere à 

condição de como a criança aprende (MORAIS, 2012a). 

Assim, quando o aluno é considerado alfabetizado, já compreende a língua e seu uso a 

partir da função social, a leitura e escrita são realizadas com autonomia, como dizem Carlos e 

Cláudia, isto é, o que fazem com as habilidades e conhecimentos de leitura e escrita, no seu 

cotidiano, e a relação que estabelece entre essas habilidades e conhecimentos e as 

necessidades e as práticas sociais (SOARES, 2013). Por isso, chegar à fase alfabética não quer 

dizer que está alfabetizado (MORAIS, 2012). Há uma passagem de uma condição a outra, 

que, para alcançar, é preciso de um trabalho sistemático com os aspectos conceituais do SEA 

(Quadros 1, 2 e 14). Ana e Maria tratam do processo, mas ainda em desenvolvimento. 

 
4. Falta de apoio no atendimento às crianças não alfabetizadas 

 
 

O trabalho que o professor desenvolve com os alunos que ainda não se apropriaram do 

SEA é, muitas vezes, solitário. Nem sempre há uma parceria para atender às necessidades dos 

alunos que estão no 3º ano e ainda não se encontram alfabéticos. Sobre os alunos que recebem 

no 3º ano nessa situação, Carlos disse que: 

 
Carlos: Se não tiver [apoio], a gente tem que dar os nossos pulos. Não adianta eu condenar: foi de 

Fulano, o professor não deu conta. Jamais eu penso assim. Hoje ele é meu e a partir do momento 

que eu recebo, né, nessas mínimas condições, sabendo ler e escrever, eu preciso dar conta dele. 

 

Ao dizer “dar conta dele”, Carlos enfatiza a responsabilidade que tem com aqueles 

alunos. Na Escola Prepara, durante o primeiro bimestre, os professores do 3º ano organizaram 

seus alunos por meio de agrupamentos flexíveis64 (Diário de campo). Essa é uma prática 

sugerida pelo PNAIC (BRASIL, 2012a) em que os alunos são reagrupados, em alguns dias da 

semana, a partir de necessidades de aprendizagens próximas. Esse reagrupamento facilita a 

64 Na escola Prepara, os alunos eram reagrupados a partir da hipótese de escrita em que se encontravam, durante 

dois dias da semana. Dessa forma, as três turmas do 3° ano eram reorganizadas da seguinte maneira: em uma 

sala ficavam os alunos que se encontram no nível de escrita pré-silábico e silábico sem valor; em outra sala, 

aqueles que se encontram no nível de escrita silábicos com valor e silábico alfabético; e, por fim, os alunos 

alfabéticos iam para a última sala (Diário de campo. Dezembro/2016). 
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intervenção e o acompanhamento pelo professor para que avancem na aprendizagem, nesse 

caso, na consolidação do SEA. 

Ainda assim, há aqueles que precisam de um tempo maior e um atendimento mais 

específico para avançar e casos como estes estão presentes na realidade da escola. Em 2017, a 

Escola Prepara contou com o apoio de forma mais sistemática de uma professora readaptada 

que ofereceu momentos de reforço escolar para alunos com dificuldades. Nesse sentido, 

Cláudia revelou que: 

 
Cláudia: Esse aluno precisa ter uma atividade diferenciada. Por isso que a gente conta com o 

apoio da professora readaptada que, nesses momentos pega esses alunos para fazer um reforço 

quando é possível. Eu sei que é um privilégio ter essa professora readaptada pra dar esse suporte. 

Mas, quando eles estão todos dentro da sala, o professor tenta trabalhar com atividade diferenciada 

mesmo. 

 
Os professores salientaram a dificuldade de se trabalhar em uma turma mista, formada 

por alunos alfabéticos e não alfabéticos e sobre os desafios que enfrentam ao conciliar a 

missão de ensinar a aprendizagem do SEA, ao mesmo tempo em que precisam garantir o 

trabalho com os conteúdos previstos para o terceiro ano. Sobre isso, disseram: 

 
Carlos: A gente faz um diagnóstico inicial, identifica aqueles que não estão com essas hipóteses, 

procura ver o histórico dessa criança, porque que não conseguiu atingir e a partir daí a gente tenta 
seguir um caminho: quer seja com atividade diferenciada, quer seja com um reforço em conjunto 

com outro professor ou quer seja com atividades que a gente pesquisa e aí a gente vai tá 

direcionando pra esse aluno, de acordo com a necessidade dele. No entanto, não é fácil. É muito 

difícil! Mas, a gente parte daí. Parte do diagnóstico oficial e levanta as ações que em princípio vão 

surgir efeito. A partir de um momento do ano, aí fica mais difícil, mas no início é assim: você 

identifica e lança mão dessas sugestões pra você tentar diagnosticar. Esse ano a gente começou 

com o reforço por sala. Nós mandávamos os que não estavam alfabéticos para uma sala e 

ficávamos com a maior parte alfabética. E aí surtiu efeito. Depois a gente não conseguiu mais  

fazer isso aí por conta do processo de indisciplina dos alunos. 

Maria: Eu costumo fazer, não sei se é certo, não sei se é errado, só sei que eu faço, eu pego 

aquelas atividades diferentes... que eles não estão alfabéticos, nem o livro eles usam, não usam o 

livro porque não sabem nem ler! Como é que eles vão usar o livro? 

Pesquisadora: Então, você consegue usar atividade diferente? 

Maria: Eu consigo e eu, esse ano mesmo foi o ano que eu mais consegui êxito com essas 

atividades, porque cinco alunos alfabetizaram. Cinco alunos que eram silábicos com valor, outros 

silábico alfabético [...] com essas atividades eles desenvolveram bastante. 

 
Para Cláudia, os professores têm se esforçado em preparar atividades diferenciadas, 

inclusive organizando avaliações adequadas ao nível de escrita dos alunos não alfabéticos 

também. Essa prática visa a minimizar a exclusão desses alunos e colabora com o conceito 

relacionado às regras criteriais de uma pedagogia invisível (BERNSTEIN, 1992), pois os 
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critérios de avaliação estão explícitos ao professor, uma vez que compreende que seus alunos 

apresentam desempenhos diferentes e precisam ser atendidos considerando sua realidade. 

Entretanto, ainda é preciso um trabalho de acompanhamento e atenção durante todo o ciclo, 

em especial nos anos iniciais, a fim de reduzir o número de alunos não alfabéticos na fase 

final desse percurso e, principalmente, garantir o direito à aprendizagem. O compromisso e a 

construção de estratégias ficaram evidentes nas falas de Carlos, Maria e Cláudia, mesmo que, 

ainda, houvesse em suas turmas alunos que não estavam alfabetizados. 

Para atender a essa situação, Carlos, Ana, Maria, Cláudia e os alunos precisam se dar 

conta de que estão, também, na condição de aprendizes (VYGOTSKY, 1991), partindo do seu 

nível de conhecimento real (ZDP) mas que precisam adquirir as habilidades do SEA. O 

professor, na condição de alguém que irá construir estratégias de ensino é o mediador da 

aprendizagem para ajudá-los a avançar. São dois aprendizes em situações diferentes, e a 

mediação (OLIVEIRA, 1993) é o fator que irá impulsionar essa tarefa. A meta para 

alfabetizar (professor) e estar alfabetizado (aluno) são os frutos dessa ação em sala de aula. 

 
5. Desconhecimento da situação dos alunos quanto às NEE 

 
 

Em cada uma das turmas do 3º ano que participou da pesquisa, tinha matriculada, no 

mínimo, um aluno com NEE. Essas necessidades apresentam-se em diferentes formatos: 

déficit de atenção, distúrbio cognitivo, entre outros. Após o início dos encontros, a 

pesquisadora foi informada de que Kevin apresentava um laudo de hiperatividade, mas 

durante o período em que estava com um aluno, não percebeu características dessa 

necessidade no seu comportamento. Há, também, aqueles que apresentam características de 

NEE, mas que ainda não passaram por avaliação para confirmar a hipótese levantada pela 

equipe da escola. Essa situação é comentada pelas professoras Ana e Maria e da Cláudia nas 

falas abaixo: 

 
Ana: Sabe uma coisa também que acontece muito e como você está estudando vale a pena falar! 

Por exemplo: mães que vão matricular o filho e nem citam que tem laudo. Então, isso aí acaba 

ficando uma cobrança também pra gente. Porque a gente que tem que ficar falando com essa mãe. 

E o cuidado que a gente tem que ter ao falar e como falar com essa mãe? Porque tem mãe que não 

aceita. Então, assim, é muito... igual quando você pega uma sala como eu peguei que tem cinco 

crianças que não tem laudo, mas que eu tenho certeza que tem algum tipo de deficiência. Esse ano, 

eu passei quase o ano inteiro fazendo relatório pra mandar pro projeto Educação Esperança. 

Maria: É, alunos com necessidades especiais. Poucos alunos com falta de interesse mesmo, eu 

vejo que é isso. 
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Cláudia: Eu tenho um índice grande de alunos especiais nessa escola. Isso é uma particularidade 

dessa escola porque eu trabalho em outra instituição e a realidade é completamente diferente. Em 

2017, das doze turmas, nós identificamos 71 alunos com NEE. 

 

O Programa Educação Esperança (PEE) atendia, até 2016, a alunos que apresentavam 

dificuldade de aprendizagem, mas há casos em que se faz necessária uma avaliação médica 

para identificar qual a situação. O ideal seria o trabalho em rede, contando com a viabilidade 

dos serviços prestados pelas outras secretarias, como de Saúde e Assistência Social, que 

apoiasse o trabalho desenvolvido na educação. Dessa forma, a Secretaria Municipal de 

Educação (SMEC) poderia proporcionar o apoio escolar necessário a cada aluno, a partir da 

sua particularidade. Atualmente, esse serviço deixou de funcionar e as escolas aguardam por 

novas orientações por parte da SMEC para o encaminhamento das crianças com NEE. 

Algumas vezes, esses alunos, com laudo ou ainda em fase de encaminhamento, 

também ficam na escola, mas em uma condição de invisibilidade (BERNSTEIN, 1996), pois a 

própria instituição parece não saber como organizar um trabalho pedagógico que os atendam. 

Um trabalho que vai para além das condições da escola e da formação do professor, que deve 

ser construído com a ajuda e presença de outros profissionais (psicólogo, fonoaudiólogo, 

psicopedagogo, médicos etc.). 

 
b) De natureza administrativa 

 
 

1. Rotatividade de docentes que atuam no ciclo 

 
 

Por se tratar de uma rede extensa de professores e alunos, há uma mobilidade grande 

de docentes nas escolas do município. Esse fluxo dificulta a permanência dos professores no 

ciclo de alfabetização, bem como o acompanhamento desse docente com a sua turma ao longo 

do ciclo. O ideal seria que um mesmo professor estivesse com a turma por mais de um ano ou 

que existisse um quadro mais permanente de professores para atuar nas turmas pertencentes 

ao ciclo, pois, assim poderia ser possível maior sentimento de pertencimento para o aluno e 

professor nesse processo. 

No caso da Escola Prepara, essa rotatividade não se materializa por meio da troca 

efetiva dos docentes, mas na substituição constante, devido ao alto índice de faltas dos 

mesmos. 
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Cláudia: E outro agravante é o caso do profissional, quando o professor falta muito e as crianças 

têm que lidar com vários substitutos diferentes. Isso dificulta o vínculo delas com quem assume a 

sala. 

 
Na rede municipal só é permitido que a substituição de um professor seja feita por 

outro que tenha vínculo com a rede, seja efetivo ou contrato. Infelizmente, há poucos 

professores com essa realidade disponíveis para substituição, pois a maioria assume uma 

jornada de trabalho de 40 horas. Na tentativa de minimizar essa demanda, a SMEC contratou 

estagiários ligados aos cursos de licenciatura para realizar as substituições. Entretanto, se trata 

de profissionais, muitas vezes, em fase inicial do curso de graduação que ainda estão 

construindo um repertório de conhecimentos para a docência, ocasionando outras 

problemáticas (falta de domínio do conteúdo – teórico e metodológico -, incapacidade para 

lidar com questões comportamentais, entre outros). 

 
2. A formação específica não é condição privilegiada para atuação no ciclo 

 
 

Desde o momento da implantação do Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores (PROFA), em 2001, que o governo federal investe na formação dos 

profissionais que atuam nas classes de alfabetização. Durante o desenvolvimento desta 

pesquisa, essa formação estava sendo ofertada por meio do PNAIC. Entretanto, nem sempre, 

esse investimento revela sua continuidade na vivência da rede municipal e da escola. Isso 

porque muitos professores que participaram desses programas não permaneceram atuando no 

ciclo de alfabetização em virtude de outras necessidades da rede de ensino. Em contrapartida, 

ter uma formação específica, em muitas redes, também não é condição que influencia no 

momento de distribuição das turmas aos professores. Em 2017, a SMEC lançou um oficio 

(ANEXO B) com os critérios para a disponibilização de extensão de carga horária aos 

docentes. Entre eles, nenhum contemplava a prioridade do exercício nas turmas do ciclo de 

alfabetização àqueles que tinham passado pela formação recente. Dessa forma, o investimento 

na formação acaba sendo desprezado quando se considera a realidade das escolas. 
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3. Índice de faltas e transferência das crianças dentro do ciclo 

 
 

No período de levantamento de dados para a análise documental, além das 

informações dos documentos para organização e encaminhamento da pesquisa, foram 

anotadas as explicações e comentários que foram dados pela secretária escolar: 

 
[…] há um fluxo intenso de matrículas e transferências na escola. Muitos alunos entrando e saindo, 

o que ocasiona mudanças constantes na composição da turma. Durante os dias em que estávamos 

na análise documental, presenciamos vários casos de pedidos de transferência e procura de 

matrículas. (Diário de campo em 24 de agosto de 2016). 

 

Essa informação é também comprovada por: 

 

Cláudia: Aqui na Escola Prepara um fator que me mata é... eu nunca vi um povo que muda tanto! 

Eu não compreendo como o pai ganha uma casa em um residencial e quando abre outro, ganha 

outra casa lá também. Então, a criança muda e não tem ônibus pra levar e trazer, daí ela vem pra 

escola só duas ou três vezes na semana. 

 

Este fluxo deve-se ao fato de que as famílias se mudam com frequência de bairro e até 

de cidade e precisam levar os alunos para outras unidades escolares. Nesse caso, a 

coordenadora estava se referindo às famílias que ganharam casas em conjuntos populares de 

habitação, mas há ainda as mudanças relacionadas às temporadas de emprego, como no caso 

daqueles que dependem da colheita de alimentos. Essa movimentação favorece a não 

continuidade dos estudos e pode gerar prejuízos ao aluno no processo de alfabetização. Uma 

situação que a escola não dá conta de resolver, mas que faz parte dos fatores que implicam no 

seu sucesso escolar. Fica nas entrelinhas! Um ir e vir que não deixa as marcas na vida escolar! 

 
4. O trabalho em rede com o apoio de outros profissionais (psicopedagogos, fonoaudiólogos, 

psicólogos) é inconsistente. 

 
 

Apesar de a educação municipal contar com o Projeto Educação Esperança (PEE) e o 

Centro de Referência à Educação Inclusiva (CREI), nem sempre há uma relação de parceria 

entre essas instituições e a escola. 

 
Ana: Esse ano, eu passei quase o ano inteiro fazendo relatório pra mandar ao projeto Educação 

Esperança. 
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Claudia: Temos aqui 71 alunos à tarde que têm alguma necessidade especial. Desses 71, eu tenho 

32 com laudo. Fora aqueles que eu sei que têm problema, que você vê e, porém, não tem como 

adquirir um laudo. E agora não tem como adquirir um laudo mesmo porque o atendimento não está 

funcionando. 

 
Em 2016, os alunos eram encaminhados para atendimento, mas o retorno e o 

acompanhamento das ações desenvolvidas por profissionais especializados não aconteciam de 

forma efetiva, ou seja, não havia integração entre a equipe de educação especial e a escola. 

Também não existe, na instituição, uma Sala de Recursos Multifuncionais que permitiria o 

atendimento desses alunos no próprio ambiente escolar. Em 2017, a situação tornou-se um 

pouco mais complicada, pois o atendimento aos alunos com NEE foi suspenso até que o 

núcleo especializado que cuida desse serviço se reestruture. Se essa parceria estivesse 

consolidada, algumas dificuldades que os professores apresentam no tratamento com as 

crianças poderiam ser minimizadas. 

c) De natureza política 

 
 

1. Fragilidade na política pública do município para a alfabetização 

 
 

Apesar de os índices de leitura e escrita (INEP/ANA, 2013; 2014) denunciarem a 

necessidade de apoio e acompanhamento às turmas do ciclo de alfabetização, a rede de ensino 

municipal não apresenta uma política educacional que prevê ações específicas para a 

resolução dessa situação. A criação do NALFA representava uma possibilidade de apoio no 

trabalho de redução das desigualdades e avanços na aprendizagem no ciclo, mas sua ação está 

paralisada após a mudança de governo no ano de 2017. 

 
2. Invisibilidade do NALFA para a comunidade escolar 

 
 

Poucos professores conheceram o NALFA e sua função. Mais uma vez, um núcleo 

criado para tratar da situação da alfabetização no município pode se tornar um segmento de 

caráter apenas administrativo, sem cumprir com as funções a que se destina. Entre essas 

funções está a participação de professores que atuam no ciclo de alfabetização na organização 

e desenvolvimento de ações que viabilizem a aprendizagem no ciclo. 

Em um dos momentos de participação no conselho de classe, da Escola Prepara, foi 

anotado no diário de campo: 
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O acompanhamento da demanda existente na escola precisa se dar de forma mais efetiva por parte 

da equipe da SMEC. Apesar de a coordenação informar a situação de aprendizagem das crianças 

por meio das planilhas de acompanhamento bimestral, seria mais significativo ouvir o professor no 

seu contexto de trabalho e solicitar sua participação no desenvolvimento de metas e ações 

relacionadas ao ciclo de alfabetização (Diário de campo, 24 de novembro de 2016). 

 
Compreende-se que um dos motivos para a não qualidade do funcionamento escolar 

em ciclo é a falta de envolvimento da equipe escolar na sua implantação (MAINARDES, 

2007). Por esse motivo, a participação, em especial, do professor nesse processo é 

fundamental para consolidar as bases da organização escolar em ciclo, especificamente, das 

demandas relacionadas ao ciclo de alfabetização. 

 
3. Não continuidade do movimento alfabetizador em relação aos programas. 

 
 

Desde o início do ano de 2017, com a entrada da nova equipe de governo, os 

programas voltados à alfabetização que estavam em vigência no município, como o 

PACTO/PNAIC, deixaram de funcionar. Ainda não foi apresentada à comunidade de 

profissionais que atuam no ciclo de alfabetização nenhum outro programa com objetivo de 

substituir ou dar continuidade aos anteriores. Mais uma vez, percebe-se a não existência de 

uma política de alfabetização no município, uma vez que as ações referentes a esse segmento 

ficam à mercê da adesão de programas nacionais ou estaduais e costumam acabar quando não 

há mais intenção política em mantê-los. Ressalta-se que o Plano Municipal de Educação 

(PME), aprovado em 2015, prevê estratégias específicas para que a meta 5 do Plano Nacional 

de Educação (PNE) (Alfabetizar todas as crianças até o final do 3º ano do Ensino 

Fundamental) seja alcançada. Entretanto, essas estratégias, também, ainda não se efetivaram 

no contexto municipal e parece que não há nenhum movimento entre os professores que 

participaram dos processos formativos de alfabetização (PROFA, Pró-letramento, 

PACTO/PNAIC etc.) para continuar lecionando nessas classes. 

 
d) De natureza familiar 

 
 

1. Acompanhamento escolar 

A ausência da família no processo educacional dos filhos está evidenciada na fala dos 

professores entrevistados. 
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Ana: É falta de, por exemplo, de acompanhamento dos pais, eu penso que tem que fazer um 

trabalho com os pais também, tem aqui [pai] de aluno que eu nem conheço, já tá acabando o ano. 

[...]. Eu penso que a escola também tem que fazer um trabalho com os pais. Tem que fazer. Porque 

independe de classe social, não tem nada a ver. 

Maria: Tem problema familiar que é um dos principais problemas. Algum transtorno. 

 
Conforme relatam Ana e Maria, em muitos casos, os responsáveis não comparecem às 

reuniões pedagógicas, seja por inadequação do horário, por estarem no trabalho ou diversos 

outros motivos. É comum que muitos não saibam da situação de aprendizagem que o seu filho 

se encontra e essa distância na relação entre escola e família pode prejudicar o avanço das 

crianças. Isso porque quando há um acompanhamento efetivo, torna-se mais fácil acompanhar 

o desenvolvimento do aluno e há possibilidade da realização de intervenções significativas, 

quando necessário, isto é, quando os critérios de avaliação estão definidos e a escola 

(professor e coordenador) e pais os conhecem (BERNSTEIN, 1996). Embora o compromisso 

social da escola seja alfabetizar esses alunos, o acompanhamento e apoio da família é 

fundamental para o sucesso desse processo. 

 
2. Não há preocupação com os aspectos emocionais advindos da não aprendizagem 

 
 

No caso dos alunos que participaram da intervenção, era evidente o sentimento de 

improdutividade quando comparadas aos que estavam alfabetizados. É inegável que um aluno 

com mais de 10 anos que ainda não sabe ler nem escrever sinta-se envergonhado diante de 

uma situação em que essas habilidades se fazem necessárias. A escola é o local onde a leitura 

e a escrita viabilizam grande parte das atividades propostas e, portanto, é onde podem sentir- 

se mais constrangidos, como no caso de Daniela, Gustavo e Nícolas. Dessa forma, o apoio da 

família apresenta-se como suporte fundamental no trabalho com as emoções (que são 

retratadas em forma de violência, gracejos, silêncio) dos que necessitam de um cuidado 

específico para que avancem no processo de aprendizagem. 

Esses fatores colaboram para a produção e manutenção do fracasso escolar (PATTO, 

1999), da exclusão das crianças mesmo no interior da escola (FREITAS, 2002) e da 

invisibilidade de quem está tendo o direito a alfabetização negado, uma vez que não estão 

sendo ofertadas condições favoráveis à aprendizagem. Ressalta-se que a aprendizagem do 

SEA está diretamente ligada com a construção da autonomia do cidadão, uma vez que 

perpassa pela sua inserção no mundo por meio do domínio da leitura e da escrita (FREIRE, 

2014; SOARES, 2016). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A pesquisa teve como objetivo compreender e analisar os fatores que interferem no 

processo de alfabetização de alunos que chegam ao final do ciclo e não estão alfabetizadas. 

Tal objetivo foi alcançado a partir dos dados produzidos e analisados e, por este motivo, 

qualificou-se a experiência vivenciada como positiva. Durante o percurso do trabalho, em 

especial na fase da pesquisa de campo, houve a oportunidade de contribuir com a formação do 

sujeito no que se relaciona à aquisição do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) e entendeu-se 

que o domínio da escrita favorece, entre outros aspectos, a autonomia na vivência em um 

mundo letrado. 

Para a realização da pesquisa, algumas fases foram percorridas e proporcionaram a 

inserção no cotidiano da escola e o conhecimento da realidade existente naquela instituição. 

Foram elas: análise documental, encontros de intervenção pedagógica com 18 alunos não 

alfabetizados do 3° ano, entrevista semiestruturada com os professores das três turmas das 

quais esses alunos pertenciam e a coordenadora pedagógica, além do registro no diário de 

campo. 

Considerando as fases vivenciadas, acredita-se que os encontros de intervenção com  

os alunos representaram o momento mais significativo da pesquisa. Isso porque houve a 

oportunidade de conviver de perto com aqueles que eram o centro do processo de ensino e 

aprendizagem. Ouvir, ser ouvido, compartilhar saberes, acompanhar descobertas, intervir na 

reflexão sobre a escrita causou na pesquisadora um esforço físico e mental intenso, mas, em 

contrapartida, oportunizou-a conhecer o processo de apropriação do SEA sob a ótica de quem 

se encontra lutando por essa aprendizagem, na tentativa de diminuir a exclusão branda 

(BOURDIEU; CHAMPAGNE, 1998) e oferecer condições de dignidade e autonomia para 

viver em sociedade. 
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Em muitos momentos, o desafio parecia ser além das suas possibilidades e isso se 

efetivava, principalmente, quando, além das questões pedagógicas, era necessário investir 

tempo para tratar de questões comportamentais (brigas, discussões, ameaças, inquietude). 

Havia, também, ações contrárias: apatia, timidez, indiferença e, por isso, nem sempre era 

possível atender a essas demandas e cumprir com o objetivo planejado. Essa situação 

assemelha-se à realidade da sala de aula e auxilia a refletir sobre as diversas circunstâncias a 

que o professor está submetido no exercício da docência. 

O trabalho desenvolvido tinha, como fundamento, encontrar possíveis respostas para a 

seguinte questão: Quais fatores interferem na consolidação da alfabetização de crianças que 

chegam ao final do ciclo e não estão alfabetizadas? Esses fatores foram categorizados no 

capítulo anterior como sendo de natureza pedagógica, administrativa, política e familiar e não 

cabe aqui repeti-los. Entretanto, faz-se necessário relacioná-los aos aspectos políticos, 

históricos e sociais inerentes à organização escolar em ciclos e ao trabalho de intervenção 

pedagógica realizado com os alunos a fim de melhor explicar o funcionamento do ciclo no 

município de Teixeira de Freitas – BA. Para isso, são apresentadas as pistas/indícios que 

oportunizaram tal compreensão. 

Durante a pesquisa, as pistas encontradas indicaram os fatores de natureza pedagógica 

com mais evidência, por centrar-se no contexto da escola, mas não se perdeu de vista a rede 

de ensino, a família, os aspectos políticos e sociais. A alfabetização é uma ação política e 

social com potencial para melhorar as condições de vida e de mundo desses alunos, hoje 

crianças e adolescentes, amanhã, adultos. 

Em primeiro lugar, identificou-se uma compreensão equivocada referente ao conceito 

de ciclo. Nem mesmo a SMEC demonstrou um conhecimento aprofundado acerca de qual 

tipo de ciclo pode ser relacionado à proposta da rede. De maneira geral, percebe-se que para 

aqueles que trabalham na escola, o ciclo de alfabetização representa um regime seriado, sem 

reprovação. Essa ideia que predomina no contexto local pouco colabora para as possibilidades 

de trabalho advindas da organização escolar em ciclo, defendidas por Perrenoud (2004), 

Mainardes (2007; 2009), Arroyo (1999). Entre elas está o acompanhamento da progressão das 

aprendizagens dos alunos, a definição de objetivos de final de ciclo, trabalho pedagógico que 

envolve formação contínua da equipe docente, entre outros. 

Contrário a essa perspectiva, o ciclo no município para ter sido criado sob as mesmas 

bases que impulsionaram o crescimento desse tipo de organização no país, ainda no século 

XIX (MAINARDES, 2007; FREITAS, 2002) e garantir o fluxo escolar, minimizar os índices 
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de reprovação e promover a criação de vagas para matrícula na escola parecem continuar 

sendo os principais motivos que justificaram a adesão do governo municipal a esse 

movimento. Vale destacar que essa adesão aconteceu tardiamente, apenas em 2014, quando se 

compara a realidade da cidade de Teixeira de Freitas à de outros municípios próximos. Essa 

situação demonstra a resistência da rede em incorporar os princípios da organização em ciclos 

à sua vivência. Atualmente, apenas as turmas de 1º ao 3º ano estão organizadas no regime de 

ciclo, enquanto que do 4º ao 9º ano prevalece a seriação. 

Em segundo lugar, verificou-se relação entre as regras hierárquicas, criteriais e de 

sequenciamento inerentes à pedagogia invisível na proposta de trabalho com o ciclo no 

município (BERNSTEIN, 1996; MAINARDES, 2007). As regras hierárquicas tratam da 

relação de comunicação estabelecida entre o professor e o aluno. Percebeu-se avanços quanto 

a esse aspecto ao se observar a convivência entre professores e alunos, alunos e coordenação 

durante a presença da pesquisadora na escola. Entretanto, a parceria estabelecida entre eles 

dependia muito do perfil de cada docente, pois ficava evidente que sua formação influenciava 

diretamente no tratamento dado aos educandos. 

Em se tratando das regras criteriais, que se relacionam ao tipo de avaliação aplicada 

aos alunos, identificou-se algumas contradições com as características da pedagogia invisível 

(BERNSTEIN, 1996) que mais se aproximam da sua teoria oposta. Isso significa que as 

crianças têm plena consciência de quando e como estão sendo avaliados. Os critérios 

estabelecidos pelo professor são explícitos aos alunos e aos seus familiares, uma vez que há o 

costume de informá-los, por exemplo, da semana de provas. Apesar da SMEC ter definido 

uma planilha de descritores como instrumento de acompanhamento e avaliação da 

aprendizagem que poderia ser traduzido como aspecto implícito ao aluno, na prática, o que a 

pesquisadora encontrou foi o processo de avaliação realizado nos moldes tradicionais. As 

últimas regras tratam do sequenciamento e compassamento, ou seja, se referem à quantidade 

de conteúdo que precisam aprender no ciclo e o tempo previsto para essa aprendizagem. Essa 

é uma regra que causa interpretações contrárias visto que, ao mesmo tempo em que a rede 

apresenta características da pedagogia invisível (BERNSTEIN, 1996) ao aderir ao ciclo e, 

com isso, ampliar o tempo destinado à aprendizagem, também torna essa aprendizagem 

engessada a partir da necessidade de cumprimento dos conteúdos estabelecidos no livro 

didático. Essa prática ficou evidenciada nas falas dos professores e coordenadora durante as 

entrevistas. 
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Sobre o funcionamento do ciclo no município, entende-se que há avanços quanto às 

regras hierárquicas, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido para melhor 

compreensão e desenvolvimento das regras criteriais, de sequenciamento e compassamento. 

Por isso, o estudo sobre esse tema está sendo proposto como uma das necessidades no 

processo de formação continuada. 

Em terceiro lugar, destaca-se a condição de fracasso escolar em que estavam imersas 

as crianças que participaram da pesquisa (BOURDIEU; CHAMPAGNE, 1998; PATTO, 

1999; FREITAS, 2002). Tal condição, refere-se à manutenção velada da exclusão de alunos, 

por diversos motivos, não adquirem certas aprendizagens no mesmo tempo que a sua maioria. 

Nesse caso, refere-se à aprendizagem do SEA e, consequentemente, inserção autônoma no 

mundo letrado. Uma vez que um sujeito não domina a leitura e a escrita (sem desconsiderar as 

habilidades da oralidade e de outros eixos relacionados à linguagem) apresenta-se como ser 

em potencial para ampliar o número de analfabetos no país. 

Compreende-se, ainda, que o analfabetismo é um problema de dimensões políticas e 

sociais maiores que a dimensão pedagógica (FREIRE, 2004). De forma mal compreendida, a 

organização escolar em ciclos pode favorecer o aumento dessa exclusão, uma vez que se torna 

ainda mais perigosa, pois os alunos permanecem sem aprender dentro do próprio sistema. É o 

que acontece com 18 alunos participantes da pesquisa e os demais alunos que estão chegando 

ao final do ciclo sem estarem alfabetizados e tendem a permanecer nessa condição, caso não 

sejam atendidos por algum programa de correção de fluxo ou outra estratégia semelhante, 

como, por exemplo, a intervenção realizada nessa pesquisa. Como no caso de três alunos 

(Daniela, Gustavo e Nicolas) que parecem ter cursado cada ano do ciclo duas vezes. Um 

índice que, além de bloquear o fluxo de matrículas, retarda a possibilidade de vivência desses 

alunos com novas aprendizagens. 

Valoriza-se o esforço percebido na Escola Prepara ao serem identificados o 

comprometimento e o envolvimento dos professores e da coordenadora pedagógica na 

tentativa de alcançar tais crianças. Com as aulas de reforço, reagrupamento dos alunos em 

dias alternados e atividades diferenciadas foi possível perceber que outros que estavam nessa 

situação de não aprendizagem já haviam conquistado as habilidades básicas inerentes ao 

domínio do SEA. Entretanto, dezoito alunos ainda permaneciam em situação de exclusão 

(BOURDIEU; CHAMPAGNE, 1998; FREITAS, 2002), representando fortes candidatos à 

reprovação. Durante os encontros de intervenção, muitos avançaram quanto à apropriação do 
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SEA, outros, nem tanto e há, ainda, os que, apesar do avanço, não apresentam condições 

suficientes para seguir o fluxo e ser aprovado para o 4º ano (Quadro 19). 

Nessa condição estão os que atingiram a hipótese de escrita alfabética, mas não podem 

ser considerados alfabetizados (MORAIS, 2012; SOARES 2016). Esses alunos representam o 

“gargalo” do ciclo, ou seja, precisam dar um salto entre a escrita de palavras para a leitura, 

produção e compreensão de textos. O ideal é que ao final do 1º ano do ciclo já tenham 

alcançado a hipótese alfabética a fim de que haja tempo disponível para o trabalho com as 

habilidades que visam à consolidação da alfabetização. 

Nos encontros de intervenção, partiu-se do pressuposto de que os alunos 

demonstravam potencial para alcançar o aprendizado esperado (VYGOTSKY, 1991), mas era 

evidente uma pressão pelo resultado que estava implícito. No decorrer do trabalho com as 

habilidades da consciência fonológica (MORAIS, 2012), ficou evidente que todos 

conseguiram realizar as reflexões propostas, ainda que em graus diferentes. Isso significa que 

é necessário investir na alfabetização como um processo de ensino aprendizagem 

sistematizado, não no sentido de retornar aos manuais cartilhados, mas de oferecer aos alunos 

situações de aprendizagem que favoreçam o domínio progressivo da língua (MORAIS, 2012; 

SOARES 2016), a partir da interação com diferentes gêneros textuais e atividades 

significativas que favoreçam a reflexão sobre a língua. 

O trabalho realizado nos encontros de intervenção por mais que tenha sido planejado 

de forma intencional, está aquém do necessário para o processo de alfabetização. Convém 

reconhecer que o tempo (entre outras variáveis) disponibilizado para essa e outras atividades 

não representa o ideal, mas considera-se como um incentivo a um trabalho pedagógico que 

deve ser continuado em sala em aula e o registro de uma ação realizada naquele momento. 

Em quarto lugar, identificou-se que há vários fatores que interferem na aquisição do 

SEA, de natureza pedagógica, legal, administrativa e familiar. Assim, percebe-se que esses 

fatores se constituem em uma rede de relações e construção de estratégias, na escola, com os 

alunos, pais, professores e gestores, para minimizar tal situação. Não há apenas um culpado, 

mas é necessário pensar e criar situações para ajudar esses alunos a avançar e sair do lugar da 

invisibilidade na escola e, certamente, na sociedade (BERSNTEIN, 1996). Considera-se que a 

parceria com o PNAIC e a implantação do NALFA se mostravam como ferramentas de 

investimento possíveis em uma política de alfabetização no município. Todavia, o corte 

dessas ações e a ausência de um programa local que contemplassem a formação continuada 
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dos professores, bem como a preocupação com os aspectos pedagógicos e estruturais 

inerentes ao ciclo podem acarretar prejuízos ainda maiores no processo de alfabetização. 

Por fim, reitera-se que as aprendizagens construídas ao longo do período da pesquisa 

influenciaram diretamente na formação pessoal, acadêmica e profissional da pedagoga, agora 

pesquisadora, alterando a ótica em que se concebe tanto a organização escolar em ciclo, 

quanto o processo de alfabetização. Reconhecendo que a condição de ser professor e também, 

pesquisar, proporciona estar em construção e reconstrução constante de uma base de 

conhecimento para a docência, em especial no campo da alfabetização, é, justamente, o que 

torna essa área tão cativante, apesar de todos os percalços e desafios que a envolve. Por esse 

motivo, entende-se que, se iniciada hoje, a pesquisa, provavelmente, percorreria caminhos 

diferentes, uma vez que conceitos trabalhados inicialmente foram superados e ampliados no 

decorrer do processo. 

Prova disso é o resultado apresentado na análise de dados. O processo de reflexão 

sobre os dados só veio a acontecer de forma mais sistemática e profunda, após a finalização 

dos encontros de intervenção. Por isso, aspectos importantes que poderiam ser ressaltados 

durante a mediação da pesquisadora nas atividades, acabaram não sendo contemplados. 

Entretanto, esse processo sinalizou a necessidade constante da avaliação da prática 

pedagógica desenvolvida em sala de aula, bem como a importância da parceria entre os 

colegas de profissão em momentos dedicados a planejamento e discussão dessa prática. 

Confiante no trabalho realizado, considera-se como necessária a continuação dos estudos 

acerca da apropriação do SEA no ciclo de alfabetização e dos fatores que interferem na sua 

aquisição. Os fatores emergem da condição dos alunos, do ensino, do apoio da escola e da 

rede, do contato com a família etc., de cada local. Desta feita, prioriza-se o olhar docente e a 

integração das aprendizagens adquiridas ao longo da carreira na condição de pedagoga. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Pais de Menores 

 
Prezado (a) Senhor (a): 

 

Convidamos seu filho (a) para participar, como voluntário, na pesquisa “CHEGUEI AO TERCEIRO 

ANO E NÃO SEI LER, NEM ESCREVER. E AGORA?”. Essa pesquisa está sendo proposta 

considerando o alto índice de alunos que estão chegando ao 3º ano sem estarem alfabetizados. A fim 

de auxiliar na melhoria dessa realidade, pretendemos promover encontros de reflexão e análise da 

situação com os professores que atuam nessas turmas e, também, promover encontros de intervenção 

pedagógica com alunos que se encontram não alfabetizados. O objetivo geral da pesquisa é 

compreender e analisar os fatores que interferem no processo de alfabetização de crianças que chegam 

ao final do ciclo de alfabetização e não estão alfabetizadas. Os objetivos específicos são: identificar 

nos eixos do componente Língua Portuguesa os conteúdos que precisam ser aprofundados para a 

consolidação do processo de alfabetização, oportunizar aos professores a reflexão acerca da 

aprendizagem e do trabalho pedagógico no ciclo de alfabetização, apresentar e desenvolver propostas 

de intervenção para que as crianças avancem no processo de alfabetização. A pesquisa será realizada 

na Escola Municipal Vivência Democrática, município de Teixeira de Freitas. Antes de iniciarmos, 

iremos apresentar à direção da escola, aos professores e aos pais ou responsáveis dos alunos, como o 

estudo será desenvolvido. No primeiro momento, realizaremos uma análise de documentos do aluno, 

como ficha de matrícula, transferência, protocolos de advertência e ficha de avaliação. Esse processo 

servirá para conhecer o perfil dos estudantes do 3º ano dessa escola. No segundo momento, 

acontecerão encontros no formato de grupo focal com os professores e, paralelo aos encontros, se dará 

a intervenção pedagógica com os alunos do 3º ano que não estão alfabetizados. No caso de vosso 

consentimento, em comum acordo com seu filho(a), e somente nestas condições, o mesmo será 

participante dessa intervenção, que será realizada durante três meses, duas vezes por semana em uma 

sala da própria escola. Essa intervenção acontecerá no turno oposto ao que o seu filho(a) estuda em 

concordância com a professora e a direção da escola, a fim de que sua participação nas aulas no 

período regular não sejam prejudicadas. Os alunos envolvidos na pesquisa participarão de atividades 

da área de Língua Portuguesa, planejadas intencionalmente para auxiliá-los a consolidar a 

aprendizagem relacionada ao processo de alfabetização. A pesquisa trará como benefícios para o aluno 

apoio pedagógico extra, oportunizando a ampliação do seu nível de aprendizagem, no que diz respeito 

às habilidades de alfabetização. Com relação aos riscos esclarecemos que há a possibilidade de surgir 

o sentimento de incapacidade, timidez ou stress diante das atividades propostas. Caso isso ocorra, a 

pesquisadora estará preparada para auxiliá-lo, garantindo ao seu filho(a) condições de superar os 

desafios propostos quanto a aquisição da leitura e escrita. Estamos à disposição para prestar 

esclarecimentos em relação participação do(a) seu filho(a), criando um vínculo de confiança e respeito 

entre a equipe pesquisadora, alunos e família. A participação do seu filho(a) na intervenção 

pedagógica não garante que o mesmo será aprovado para o ano seguinte ou terá melhoria nas notas da 

média do trimestre. Entretanto, acreditamos que a participação nas atividades propostas irá oportunizar 

ao seu filho(a) um avanço significativo quanto ao domínio da leitura e escrita, bem como na sua 

autonomia e autoestima. Asseguramos que o (a) senhor (a) terá liberdade para pedir informações ou 

tirar qualquer dúvida que tiver sobre alguma questão, bem como não permitir mais que seu filho 

participe da pesquisa no momento que desejar, mesmo depois de ter assinado esse documento, e que 

não será, por isso, penalizado de nenhuma forma. É nosso compromisso, como responsáveis pela 

pesquisa, manter sigilo sobre os dados pessoais e confidenciais coletados durante todas as fases. Caso, 

em algum momento da pesquisa, seu filho(a) declare ter sido exposto a algum dano advindo da sua 

participação no estudo, o mesmo terá direito a indenização. Esclarecemos que é de nossa 

responsabilidade, também, todas as despesas referentes à pesquisa. Entretanto, se porventura, seu 

filho(a) tenha algum gasto relacionado à pesquisa, a equipe pesquisadora garante, por meio desse 
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documento, o ressarcimento integral do valor gasto. Seu filho (a) não é obrigado (a) a participar do 

estudo, tendo total liberdade para desistir de participar da pesquisa no momento que desejar, sem 

prejuízo moral e psicológico. Em caso de desistência, este termo de consentimento livre e esclarecido 

será devolvido. Caso seu filho(a) participe, ele (a) também terá a liberdade para pedir informações ou 

tirar qualquer dúvida que tiver. Aceitando a participação, com anuência do seu filho(a), o (a) senhor 

(a) receberá uma via desse termo de consentimento. Então, se o(a) senhor(a) concorda com esses 

termos, peço que assine este documento. O seu consentimento deve estar de acordo com o 

consentimento do seu filho (a), isto é, se seu filho (a) não concordar em participar, a opinião dele será 

respeitada. 

 
Nossos sinceros agradecimentos por sua colaboração. 

Priscila Alves Pereira (Tel. 073-99943-1816, email: priscilaalvespereira@gmail.com) 
Maria Elizabete Souza Couto (Tel. 073-56805120, email: melizabetesc@gmail.com) 

Equipe do Projeto / UESC 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PAIS DE MENORES 

[Continuação] 

“CHEGUEI AO TERCEIRO ANO E NÃO SEI LER, NEM ESCREVER. E AGORA?” 
 

Eu,  . RG  , aceito que meu filho 

(a) participe das atividades do projeto de pesquisa “CHEGUEI AO TERCEIRO ANO E NÃO 

SEI LER, NEM ESCREVER. E AGORA?”. Fui devidamente informado (a) que ele (a) participará das 

intervenções de ensino. Foi-me garantido (a) que meu filho poderá desistir da pesquisa a qualquer 

momento que desejar, sem que isto leve a quaisquer prejuízos em seu aprendizado na escola e que as 

informações confidenciais serão mantidas em segredo. 
 

Teixeira de Freitas - BA,    de    de   . 
 
 

Local Data Pais ou responsável se houver. 
 

Marca do polegar 
 

A rogo do senhor (a) ............................................................................... Assinam: 
 

Assinatura da testemunha 1........................................................................................... 

Assinatura da testemunha 2........................................................................................... 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas 

sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no Campus Soane Nazaré 

de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3° andar, CEP: 

45662-900, Ilhéus-Bahia. 

Fone: (73) 3680-5319. E-mail: cep_uesc@uesc.br 

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h 

mailto:cep_uesc@uesc.br
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o Professor 

 
Prezado(a) Senhor(a), 

 

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, na pesquisa “CHEGUEI AO TERCEIRO 

ANO E NÃO SEI LER, NEM ESCREVER. E AGORA?”. Essa pesquisa está sendo proposta 

considerando o alto índice de alunos que estão chegando ao 3º ano sem estarem alfabetizados. A fim 

de auxiliar na melhoria dessa realidade, pretendemos promover encontros de reflexão e análise da 

situação com os professores que atuam nessas turmas e, também, promover encontros de intervenção 

pedagógica com alunos que se encontram não alfabetizados. O objetivo geral da pesquisa é 

compreender e analisar os fatores que interferem no processo de alfabetização de crianças que chegam 

ao final do ciclo de alfabetização e não estão alfabetizadas. Os objetivos específicos são: identificar 

nos eixos do componente Língua Portuguesa os conteúdos que precisam ser aprofundados para a 

consolidação do processo de alfabetização, oportunizar aos professores a reflexão acerca da 

aprendizagem e do trabalho pedagógico no ciclo de alfabetização, apresentar e desenvolver propostas 

de intervenção para que as crianças avancem no processo de alfabetização e contribuir para a 

organização do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização e Letramento. Antes de iniciarmos, 

iremos apresentar à direção da escola, aos professores e aos pais ou responsáveis dos alunos, como o 

estudo será desenvolvido. No primeiro momento, realizaremos uma análise de documentos do aluno, 

como ficha de matrícula, transferência, protocolos de advertência e ficha de avaliação. Esse processo 

servirá para conhecer o perfil dos estudantes do 3º ano dessa escola. No segundo momento, 

acontecerão encontros no formato de grupo focal com os professores e, paralelo aos encontros, se dará 

a intervenção pedagógica com os alunos do 3º ano que não estão alfabetizados. O benefício dessa 

pesquisa consiste na oportunidade de permitir aos professores envolvidos refletir sobre a organização e 

funcionamento do ciclo de alfabetização, além de favorecer uma análise da própria prática pedagógica. 

Os professores também participarão da construção de uma proposta de intervenção, oferecendo aos 

alunos uma nova possibilidade de avanço no processo de alfabetização. A pesquisa trará como 

benefícios para o aluno apoio pedagógico extra, oportunizando a ampliação do seu nível de 

aprendizagem, no que diz respeito às habilidades de alfabetização. Com relação aos riscos 

esclarecemos aos professores que há a possibilidade desconforto ao expor sua opinião no grupo focal e 

possível instabilidade emocional diante do grupo. Entretanto, serão estabelecidos combinados 

pautados na confiança e respeito aos envolvidos antes de iniciarmos as atividades da pesquisa, de 

modo a garantir a liberdade de expressão a todos os participantes. Assegurarmos a você o 

conhecimento prévio a respeito de todas as etapas da pesquisa, bem como colocamo-nos à disposição 

para prestar informações que julgar necessárias. No caso de aceitar, você será participante da pesquisa, 

e para tanto, estará concordando em participar dos cinco encontros de grupo focal, que acontecerão 

quinzenalmente, às sextas-feiras, das 15:30h às 17:00h, em uma das salas da própria escola. Os 

encontros serão gravados em áudio e transcritos, posteriormente, para viabilizar a análise dos dados 

obtidos com a discussão. Você estará concordando também em ceder os alunos selecionados da sua 

turma para participar da intervenção de ensino, caso seja solicitado pela equipe pesquisadora. Essa 

intervenção, com os alunos, acontecerá duas vezes por semana, no prazo de três meses, no turno 

oposto ao de estudo regular em uma das salas disponíveis na escola. Asseguramos que você terá 

liberdade para pedir informações ou tirar qualquer dúvida que tiver sobre alguma questão, bem como 

desistir de participar da pesquisa no momento em que assim desejar, sem prejuízo moral, psicológico 

ou profissional, mesmo depois de ter assinado esse documento, e que não será, por isso, penalizada de 

nenhuma forma. Caso desista, basta avisar a (s) pesquisador (as) e este Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido será devolvido. É nosso compromisso, como responsáveis pela pesquisa, manter sigilo 

sobre os dados pessoais e confidenciais coletados durante todas as fases. Salientamos que os 
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resultados obtidos serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, incluindo a 

publicação em revistas e eventos da área. Pretendemos com isso contribuir com novos 

encaminhamentos no trabalho com o processo de alfabetização. Caso, em algum momento da 

pesquisa, você declare ter sido exposto a algum dano advindo da sua participação no estudo, você terá 

direito a indenização. Esclarecemos que é de nossa responsabilidade, também, todas as despesas 

referentes à pesquisa. Entretanto, se porventura, você tenha algum gasto relacionado à pesquisa, a 

equipe pesquisadora garante, por meio desse documento, o ressarcimento integral do valor gasto. 

Assim, se está clara a finalidade da pesquisa e se concorda em participar, pedimos que assine este 

documento. Caso aceite, o(a) senhor(a) receberá uma via desse termo de consentimento. 

 
Nossos sinceros agradecimentos por sua colaboração. 

 

Priscila Alves Pereira (Tel. 073-99943-1816, email: priscilaalvespereira@gmail.com) 

Maria Elizabete Souza Couto. (Tel. 0**73 56805120, email: melizabetesc@gmail.com) 

Equipe do Projeto / UESC 

 
 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O PROFESSOR 

[Continuação] 
 

“CHEGUEI AO TERCEIRO ANO E NÃO SEI LER, NEM ESCREVER. E AGORA?” 
 

Eu,  . RG  , aceito participar das 

atividades do projeto de pesquisa “CHEGUEI AO TERCEIRO ANO E NÃO SEI LER, NEM 

ESCREVER. E AGORA?”. Fui devidamente informado (a) que concordarei em participar dos 

encontros de grupo focal, que serão gravados em áudio, bem como ceder os alunos solicitados pela 

pesquisadora para participar da intervenção de ensino. Foi-me garantido (a) que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade, e que os dados da 

pesquisa serão tratados confidencialmente. 

 

 

Teixeira de Freitas - Ba,  de  de    
 

 

Assinatura 

 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas 

sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no Campus Soane Nazaré 

de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3° andar, CEP: 

45662-900, Ilhéus-Bahia. 

Fone: (73) 3680-5319. E-mail: cep_uesc@uesc.br 

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h 

mailto:cep_uesc@uesc.br
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APÊNDICE C - Roteiro para entrevista semiestruturada com professor do 3º ano 

 

 
1. Há quanto tempo trabalha com turmas do 3º ano? 

2. O que você acha que o aluno já precisa saber quando chega no 3º ano? 

3. O que você acha que precisa ser ensinado no 3º ano? Qual documento / instrumento 

utiliza para fundamentar a sua resposta? 

4. Como é trabalhar em uma sala mista (com alunos alfabéticos e não alfabéticos)? 

5. Por que você acha que esses alunos estão chegando no 3º ano sem estarem alfabéticos 

/ alfabetizados? 

6. Na sua opinião, o que é um aluno alfabetizado? 

7. O que você acha que um aluno precisa saber para ir para o 4º ano? 

 

 
 

Obs.: ao final da entrevista, perguntar ao professor sobre o desenvolvimento dos alunos que 

estão participando do grupo de intervenção. 
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APÊNDICE D - Planejamento dos Encontros de Intervenção 

 

PLANEJAMENTO - INTERVENÇÃO Nº 01 

Data: 14.09.16 

Horário: 13:00h a 17:00h 

Número de participantes previsto: 18 

Número de participantes presentes: 17 

Organização Orientações para a aula (os indicativos para a 

sua realização) 

Recursos 

Objetivo: Estabelecer 

vínculo de confiança 

entre a pesquisadora e 

os alunos participantes 

da intervenção. 

 
Conteúdo: Regras de 

convivência 

 
Tempo estimado: 40 

minutos 

Na roda de conversa, perguntar às 

crianças: Vocês sabem por que estão aqui? 

Espera-se que o professor da classe tenha 

explicado às crianças o motivo do encontro, mas 

é importante esclarecer aos alunos que aquele 

será um momento de estudo a fim de ajudá-los a 

melhorar quanto a aprendizagem da leitura e da 

escrita. A pesquisadora deve ficar atenta para 

esclarecer, também, alguma informação do tipo 

preconceituosa seja por partes dos alunos que 

serão atendidos na intervenção ou das crianças 

que ficaram na sala. Caso isso ocorra, é preciso 

conversar com as crianças, de forma a motivá-los 

a participar e se envolver com todo o trabalho 

que será proposto. 

Em seguida, construir com as crianças 

alguns combinados relacionados ao bom 

desenvolvimento das atividades propostas. 

Questionar: o que precisamos fazer para termos 

bons encontros de aprendizagem? Espera-se 

que as crianças falem sobre o envolvimento 

pessoal com o cumprimento das tarefas, 

disponibilidade em ajudar o colega, e também é 

possível que citem atitudes relacionadas ao 

comportamento (obedecer a professora, respeitar 

o colega, etc.). Registrar as falas das crianças no 

quadro e, posteriormente, registrar em um cartaz 

que deverá ficar exposto na sala. 

Quadro branco, 

piloto para 

quadro branco, 

cartolina, piloto 

permanente. 
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Habilidades da Consciência Fonológica para esse encontro: 

- Comparar palavras quanto ao número de sílabas 

- Identificar palavras que começam com a mesma sílaba 

- Pronunciar palavras que começam parecido a partir de uma palavra dada 

Organização Desenvolvimento da aula (como  será a 

realização com os  alunos – o fazer 

pedagógico) 

Recursos 

 
Objetivo de 

aprendizagem:65 

Compreender textos 

lidos por  outras 

pessoas, de diferentes 

gêneros  e  com 

diferentes propósitos. 

 
Conteúdo: Leitura de 

texto narrativo. 

 
Tempo estimado: 30 

minutos 

 
1º TEMPO: TEMPO PARA GOSTAR DE LER:66

 

Antes da leitura: Apresentar a capa do livro às 

crianças, sem mostrar o título, e questionar: O 

que vocês estão vendo? Será que essa história 

irá falar sobre o quê? Que nome você daria ao 

livro? Em seguida, mostrar o nome 

CHAPEUZINHO AMARELO e fazer a leitura 

apontando com o dedo, para que as crianças 

percebam onde a pesquisadora está lendo. 

Apresentar também o nome da editora, do 

ilustrador e demais informações importantes 

contida na capa. 

 
Durante a leitura: Ler o livro Chapeuzinho 

Amarelo de Chico Buarque e utilizar a entonação 

adequada para criar o efeito que o autor quis 

despertar no leitor. Na página em que o Lobo 

aparece, questionar: E agora, será que a 

Chapeuzinho vai fazer o quê? 

Depois da leitura: Perguntar: Vocês imaginaram 

que a Chapeuzinho Amarelo ia ser uma menina 

medrosa? Qual foi a estratégia que ela utilizou 

para se  livrar do  medo? Alguém aqui  tem algum 

 
Livro: 

Chapeuzinho 

Amarelo 

 
 

65 Utilizaremos como referência os objetivos de aprendizagem propostos no documento “Elementos conceituais e 

metodológicos para a definição dos direitos de aprendizagem para o ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos do 

Ensino Fundamental) (BRASIL, 2012). Entretanto, faremos as adequações necessárias para atender a demanda de 
aprendizagem. 
66 Para o desenvolvimento do trabalho vamos adotar os tempos didáticos apresentados no material didático do 

PACTO/Bahia como inspiração no planejamento e desenvolvimento das aulas. Possíveis ajustes serão feitos, caso 

seja necessário. – SIMONETTI, Amália; MACIEL, Ana Clara Simonetti Gomes [et al.]. Proposta didática para 

alfabetizar letrando. Salvador: Secretaria da Educação, 2015. 
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Objetivo de 

aprendizagem: 

Valorizar os textos da 

tradição oral, 

reconhecendo-os como 

manifestações culturais. 

 
Conteúdo: Cantigas e 

brincadeiras populares 

 
Tempo estimado: 30 

minutos 

 

 

 

 

 
Objetivo de 

aprendizagem: 

Reconhecer e nomear 

as letras do alfabeto. 

Escrever o próprio 

nome. 

 
Conteúdo: 

Alfabeto 

Nome próprio 

Consciência de letra e 

de sílaba 

medo? E como você faz para espantar o medo? 

Após a leitura pedir para os alunos recontarem a 

história (um pode complementar a fala do outro. 

Esse momento é bom para observar a sequência 

e estrutura do texto que está sendo recontado) – 

Reconto no dia seguinte. 

 

 
2º TEMPO - RODA DE LEITURA E ORALIDADE 

Perguntar as crianças: vocês conhecem alguma 

brincadeira ou música que envolve o nome de 

pessoas? Estimular que pensem e compartilhem 

alguns exemplos. Caso não se lembrem, a 

pesquisadora dará algumas dicas, como: Se eu 

fosse um peixinho..., Eu vi um sapo, na beira do 

rio..., Qual é a letra do seu namorado... Depois, 

cantar e brincar com as crianças com um dos 

exemplos escolhidos por elas. Questionar: para 

que serve o nome de uma pessoa? Estimular que 

as crianças compreendam que o nome próprio, 

aliado a outros documentos formais, representa 

nossa identidade e nossa singularidade enquanto 

pessoa. 

 
3º TEMPO - AQUISIÇÃO DA ESCRITA 

Apresentar às crianças várias fichas e 

explicar que nelas está escrito o nome de cada 

um dos presentes, inclusive o da pesquisadora. 

Depois, com o uso da régua fonética, escolher 

um dos nomes e ir mostrando uma letra por vez, 

de modo que as crianças descubram a quem a 

ficha pertence. Nesse processo, questionar: Qual 

a primeira letra desse nome? Então, pode ser o 

nome de quais crianças? Se for de “João”, qual 

será a próxima letra? E se for de “Juliana”? Que 

outros nomes começam com o som parecido com 

o nome desse colega? Exemplo: Jo de João, de 

jogador,  de joelho,  de Joel.  Repetir  a  atividade 

 

 

 

 

 

 

 
Régua fonética, 

fichas com os 

nomes dos 

alunos e da 

pesquisadora em 

cartolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 

diagnóstica 

xerocada. 
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Tempo previsto: 50 

minutos 

 

 

 

 

 
Objetivo de 

aprendizagem: 

Segmentar  oralmente 

as sílabas de palavras e 

comparar as  palavras 

quanto ao tamanho. 

Estabelecer as 

correspondências entre 

letras ou grupos de 

letras (sílabas) e seu 

valor sonoro, de modo a 

escrever palavras e 

textos. 

 
Conteúdo: 

- Consciência de sílaba 

e palavra 

 
Tempo estimado: 

1h30min 

com o nome de todos os colegas presentes, 

incentivando a participação e envolvimento de 

todos. Depois, cada criança colocará a ficha do 

seu nome no cartaz de pregas. Esse material 

servirá para outras atividades posteriormente, 

 

 
4º TEMPO - ESCREVENDO DO SEU JEITO 

 
1º momento: Jogo: Batalha de Palavras. 

Apresentar às crianças o jogo, fazendo a leitura 

das regras contidas no manual. O jogo é 

realizado em duplas e cada criança retira do 

monte uma carta. A batalha consiste em 

identificar qual a carta que apresenta a figura 

com maior número de sílabas no seu nome. 

Estimular que as crianças brinquem com jogo e 

fazer o monitoramento de forma a esclarecer as 

dúvidas que forem surgindo no decorrer de cada 

jogada. Nesse processo, estimular que as 

crianças criem estratégias pessoais para contar a 

quantidade de sílabas que compõem cada 

palavra. 

2º momento: Entregar a cada criança, uma 

atividade que contém uma simulação da batalha 

entre as palavras, vivenciada no jogo. As 

crianças deverão identificar qual a figura que 

corresponde a maior palavra e, em seguida, 

registrá-la na atividade. Ao final, a pesquisadora 

fará a correção coletiva da atividade no quadro, 

solicitando que algumas crianças escrevam a 

palavra para visualização dos colegas e estará 

atenta as intervenções necessárias. As crianças 

deverão explicar como fizeram para identificar a 

palavra maior e mostrar esse resultado através 

da escrita da palavra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo da caixa do 

CEEL: Batalha de 

Palavras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pincel para 

quadro branco de 

diferentes cores. 

Atividade 

xerocada 
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GIOVANI GABRIEL GIOVANI GABRIEL 

GIOVANI GABRIEL GIOVANI GABRIEL 

GIOVANI GABRIEL GIOVANI GABRIEL 

 
 

ALUNO(A):   

DATA:  /  / _   

ATIVIDADE 

GABRIEL ESTAVA BRINCANDO DE BATALHA DE PALAVRAS COM 

GIOVANI. VEJA AS SITUAÇÕES ABAIXO E MARQUE UM X NO GANHADOR 

DE CADA RODADA. NÃO SE ESQUEÇA DE REGISTRAR A PALAVRA 

GANHADORA. 
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PLANEJAMENTO - INTERVENÇÃO Nº 02 

Data: 27.09.16 
Horário: Grupo 1 - 13:00h a 15:00h / Grupo 2 – 15:30h a 17:20h67 

Número de participantes previsto: G1 = 10 / G2 = 8 
Número de participantes presentes: G1 - 9 / G2 - 5 

 
Habilidades da Consciência Fonológica para esse encontro: 

- Pronunciar palavras em voz alta e ser capaz de separá-las em pedaços menores (as 

sílabas) 

Organização Desenvolvimento da aula (como será a 

realização com os alunos – o fazer 

pedagógico) 

Recursos 

 
Objetivo     de 

aprendizagem: 

Compreender textos 

lidos por  outras 

pessoas, de diferentes 

gêneros  e  com 

diferentes propósitos. 

 
Conteúdo: Leitura de 

texto narrativo. 

 
Tempo estimado: 25 

minutos 

 
1º TEMPO: TEMPO PARA GOSTAR DE 

LER: 

Antes da leitura: Mostrar as crianças a 

capa do livro, ler o nome da história e 

perguntar: Alguém sabe o que é um 

camundongo? Deixar que as crianças 

respondam e depois explicar que se trata 

de um tipo de rato bem pequeno. Não 

explorar a característica que o título traz 

do camundongos: eles eram cegos. 

Deixar esse assunto para ser tratado no 

Depois da leitura e perceber se alguma 

criança irá se atentar a esse detalhe ao 

longo da história. 

 
Durante a leitura: Realizar a leitura da 

história, fazendo pequenas pausas a 

medida que aparece a imagem da figura 

que cada camundongo viu. Perguntar às 

crianças:    o    que    vocês    acham  que 

representa  esse  desenho?  Explorar   as 

 
Livro: Os sete 

camundongos cegos 

 

67 O local que a escola tem disponível para os encontros de intervenção não comporta toda a 
quantidade de crianças indicadas para participar dessa pesquisa (18 alunos). Por esse motivo, 
foi necessário reorganizá-los em dois grupos de trabalho, considerando além do nível de 
escrita em que se encontram, fatores de ordem relacional. A partir desse momento, iremos 
tratar os grupos de trabalho de G1 = Grupo 1 e G2 = Grupo 2. 
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Objetivo de 

aprendizagem: 

- Conhecer as 

características do 

texto: finalidade, 

esfera de circulação, 

tema, forma de 

composição, estilo. 

- Reconhecer gêneros 

textuais e seus 

contextos de 

produção. 

 
Conteúdo: Adivinhas 

 
Tempo estimado: 25 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivo de 

aprendizagem: 

- Conhecer as 

características do 

texto: finalidade, 

hipóteses de cada um e depois, continuar 

a leitura do texto. Para esse momento, ler 

até a página... 

Depois da leitura: Perguntar: E agora? O 

que será que vai acontecer na história? 

Explicar às crianças que iremos saber no 

próximo encontro. 

 
2º TEMPO - RODA DE LEITURA E 

ORALIDADE 

Na roda de conversa, perguntar às 

crianças se alguém conhece ou sabe  

falar de memória uma adivinha. Explicar 

que as adivinhas são charadas, 

perguntas criativas para as quais 

encontramos uma resposta divertida. 

Deixar que as crianças falem algumas 

adivinhas que já conhecem ou realizar a 

leitura de adivinhas para que possam 

descobrir a resposta. Explicar que é 

preciso prestar atenção nas pistas que o 

texto traz para identificar a resposta 

correta. Perguntar: Onde nós 

encontramos adivinhas? Espera-se que 

as crianças citem os livros didáticos ou 

materiais de projeto, como folclore, por 

exemplo. Explicar que esse é um tipo de 

texto presente na tradição oral e muito 

visto em seções infantis de jornais e 

revistas. Propor que ao final do estudo 

desse gênero textual, seja construído um 

livro de adivinhas. 

 
3º TEMPO - AQUISIÇÃO DA ESCRITA 

Apresentar uma adivinha no cartaz. Fazer 

a leitura, apontando com o dedo o texto 

lido  na  tentativa  de  relacionar  a  pauta 

sonora  ao escrito.  Em seguida, estimular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: cartaz com 

adivinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atividade xerocada 

(papel, lápis, 

borracha) 
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esfera de circulação, 

tema, forma de 

composição, estilo. 

- Reconhecer gêneros 

textuais e seus 

contextos de 

produção. 

 
Conteúdo: Adivinhas 

 
Tempo estimado: 25 

minutos 

 

 

 
Objetivo de 

aprendizagem: 

- Compreender que 

palavras diferentes 

compartilham certas 

letras; 

- Segmentar oralmente 

as sílabas de palavras. 

- Reconhecer que as 

sílabas variam quanto 

às suas composições. 

 
Conteúdo: 

- Consciência de letra 

e de sílaba 

 
Tempo estimado: 45 

minutos 

que algumas crianças façam a leitura da 

adivinha no cartaz e memorizem o texto 

lido. Depois, perguntar qual a resposta 

adequada e escrever, de forma coletiva, 

no local correto do cartaz. 

Explicar às crianças que as adivinhas 

possuem uma forma parecida de texto 

(estrutura): começam com O QUE É, O 

QUE É, depois aparece a pergunta com 

pistas da resposta e, por fim, aparece a 

resposta. Em algumas adivinhas, a 

resposta é acompanhada de uma figura 

relacionada ao texto. 

 
4º TEMPO - ESCREVENDO DO SEU 

JEITO 

Atividade de escrita: entregar uma 

atividade a cada criança. Em seguida, 

fazer a leitura coletiva da adivinha e 

deixar que as crianças descubram a 

resposta e escrevam, cada um do seu 

jeito, no local adequado da tarefa. Depois 

que todos terminarem, ler novamente 

cada adivinha e convidar uma criança 

para que possa registrar a resposta no 

quadro. Nesse momento, a pesquisadora 

fará as intervenções necessárias quanto 

à composição da palavra questionando: 

quantas “partes” tem essa palavra? Pedir 

que identifique essas partes com o piloto 

colorido e depois que leia novamente. As 

crianças que se encontram no nível 

silábico com valor sonoro costumam 

colocar uma letra para cada sílaba e 

nesse momento, a pesquisadora irá 

incentivar que ela reflita sobre a escrita 

de  forma  a  compreender  que  há   mais 

letras em cada sílaba, quando for o  caso. 
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 Em contrapartida, as crianças no nível 

silábico alfabético já utilizam todas as 

letras em, ao menos, uma sílaba da 

palavra e precisam de intervenção para 

compreender que faltam letras em outras 

partes da palavra também. Por isso, fazer 

as perguntas: Se a resposta é LÁPIS e a 

criança escrever 

“A I”, como se escreve LA de LARISSA? 

É só com a letra A? Caso a criança 

escreva: LA I, pedir que leia mostrando 

com o dedinho e questionar: é apenas a 

letra I para escrever a parte do “PIS”? 

Solicitar a ajuda dos colegas e refletir 

sobre todas as partes da palavra. Ao 

final, quando a escrita estiver correta, 

estimular que a criança leia, identifique as 

sílabas novamente e registre o nome 

correto na adivinha. 
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O QUE É, O QUE É? 

 
NASCE GRANDE E MORRE PEQUENO? 

O QUE É, O QUE É? 

 
TRABALHA DEITADO E DESCANSA EM PÉ? 

O QUE É, O QUE É? 

 
CAI NO CHÃO E NÃO SE QUEBRA, ENTRA NA ÁGUA E SE DESMANCHA? 

O QUE É, O QUE É? 

 
TEM DENTE MAS NÃO COME, TEM BARBA E NÃO É HOMEM? 

O QUE É, O QUE É? 

QUE CHEIRA CHULÉ? 

 
 

ALUNO (A):                                                                                                        

DATA:  _ 

 

ATIVIDADE – ADIVINHAS 

OUÇA A LEITURA DAS ADIVINHAS, DESCUBRA A RESPOSTA E ESCREVA 

NO ESPAÇO ADEQUADO. 
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PLANEJAMENTO - INTERVENÇÃO Nº 03 

Data: 05.10.16 

Horário: Grupo 1 - 13:00h a 15:00h / Grupo 2 – 15:30h a 17:20h 

Número de participantes previsto: G1 = 10 / G2 = 8 

Número de participantes presentes: G1 - 7 / G2 - 5 
 
 

Habilidades da Consciência Fonológica para esse encontro: 

- Identificar palavras que começam com a mesma sílaba 

- Pronunciar palavras que começam parecido a partir de uma palavra dada 

Organização Desenvolvimento da aula (como será a 

realização com os alunos – o fazer pedagógico) 

Recursos 

 
Objetivo     de 

aprendizagem: 

Compreender textos 

lidos por  outras 

pessoas, de diferentes 

gêneros  e  com 

diferentes propósitos. 

 
Conteúdo: Conto de 

assombração 

 
Tempo estimado: 25 

minutos 

 
1º TEMPO: TEMPO PARA GOSTAR DE LER: 

Antes da leitura: Perguntar: Quem tem medo de 

fantasma? Alguém já viu um fantasma? Onde? O 

que o fantasma faz? Incentivar as crianças a 

contarem sua opinião sobre as perguntas, 

deixando o imaginário dominar as respostas. A 

partir delas, criar um clima de suspense para o 

início da história. 

 
Durante a leitura: No ambiente em silêncio, realizar 

a leitura de maneira cautelosa a fim de que as 

crianças recriem na mente a cena da história. A 

leitura será apenas do texto, sem o apoio das 

imagens e a intenção é estimular a imaginação a 

partir da leitura. Fazer os barulho que o texto 

sugere, exemplo: a porta se fechando, som de 

passos no degrau das escadas... 

 
Depois da leitura: Solicitar que as crianças 

recontem a história e perceber se conseguem, 

através do relato oral, manter a sequência da 

narrativa. 

 
Texto: Quem tem 

medo de fantasma 

de Fanny Joly 
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Objetivo   de 

aprendizagem: 

Escrever o próprio 

nome. 

 
Conteúdo: Nome 

próprio 

 
Tempo estimado: 25 

minutos 

 

 

 

 

 

 
Objetivo   de 

aprendizagem: 

Reconhecer   os 

diferentes tipos de 

letras em textos de 

diferentes gêneros  e 

diferentes  suportes 

textuais. 

Usar diferentes tipos 

de letras em situações 

de escrita de palavras 

e textos. 

 
Conteúdo: Nome 

próprio / Tipos de 

letras 

 
Tempo estimado: 25 

minutos 

2º TEMPO - RODA DE LEITURA E ORALIDADE 

Retomar o assunto Nome e Sobrenome, iniciado 

na intervenção 1. Apresentar às crianças a poesia 

“Gente tem sobrenome” de Toquinho, através do 

vídeo com imagens e áudio da poesia em forma de 

música. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=oT5fhVXzKTs 

Em seguida, conversar com as crianças: Em que 

momentos fazemos uso do nosso nome completo? 

Espera-se que respondam sobre na assinatura de 

documentos como a identidade, na identificação de 

atividades ou provas, entre outros. 

Pedir que as crianças falem o seu nome completo 

e, caso alguma não saiba, ajudá-la a reconhecer 

seu nome completo através da ficha do nome. 

 
3º TEMPO - AQUISIÇÃO DA ESCRITA 

Atividade 1: Disponibilizar fichas com o nome 

inicial de cada criança escrito com três tipos de 

letras diferentes: Letra maiúscula em caixa alta, 

Letra de imprensa e Letra cursiva. 

Pedir que uma criança de cada vez, encontre o 

seu nome. No primeiro momento, deixar que 

percebam sozinhos se o seu nome aparece de 

formas diferentes. Caso não aconteça, mostrar as 

fichas que sobraram na mesa e explicar que nelas 

também estão registrados os seus nomes, mas 

com um outro tipo de letra. Incentivar que as 

crianças identifiquem o nome com os outros tipos 

de letras e questioná-las sobre onde cada tipo de 

letra é utilizado. Por exemplo: a letra cursiva serve 

pra escrever o nome na identidade, a letra de 

imprensa está presente nos livros, etc. 

 
Atividade 2: Pedir que as crianças separem a ficha 

que está com o nome escrito em Letra maiúscula 

(caixa  alta).  Em  seguida,  propor  que  as  fichas 

sejam arrumadas considerando a ordem alfabética. 

Notebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fichas com nomes 

das crianças em 

diferentes fontes 

(imprensa 

minúscula, 

maiúscula, 

cursiva) 

Cartaz de pregas 

Atividade xerocada 

http://www.youtube.com/watch?v=oT5fhVXzKTs
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Objetivo   de 

aprendizagem: 

Reconhecer   os 

diferentes tipos de 

letras em textos de 

diferentes gêneros e 

diferentes  suportes 

textuais. 

Usar diferentes tipos 

de letras em situações 

de escrita de palavras 

e textos. 

Reconhecer e nomear 

as letras do alfabeto. 

Conhecer a ordem 

alfabética e seus usos 

em diferentes 

gêneros. 

Conteúdo: 

- Nome próprio 

- Alfabeto 

- Ordem alfabética 

 
Tempo estimado: 45 

minutos 

Questionar: o que é ordem alfabética? Onde 

encontramos algo que é organizado em ordem 

alfabética? A partir das respostas, explicar que ao 

organizarmos algo em ordem alfabética, 

consideramos a sequência das letras no alfabeto e 

que essa forma de organização é muito utilizada 

em agendas, lista de telefones, lista de frequência 

(ou chamada) no diário. Depois, iniciar a 

organização das fichas no cartaz de pregas a partir 

da ordem do alfabeto que deverá estar em um 

cartaz de fácil visualização para as crianças 

também. Nesse momento, é importante explorar o 

nome de cada letra, pois, algumas crianças ainda 

não dominam esse conhecimento e, também, fazer 

relação com outros nomes, por exemplo: A de ANA 

LUIZA e de...? 

Finalizada a lista, solicitar que as crianças 

registrem na atividade. 
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ALUNO (A):                                                                                                        

DATA:  _ 

ATIVIDADE – LISTA DE NOMES 

1. REGISTRE ABAIXO, OS NOMES DOS COLEGAS SEGUINDO A 

ORDEM ALFABÉTICA. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. PINTE AS LETRAS QUE FORAM UTILIZADAS PARA INICIAR 

CADA NOME DA LISTA: 

A B C D E 

F G H I J 

K L M N O 

P Q R S T 

U V W X Y 

Z  
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PLANEJAMENTO - INTERVENÇÃO Nº 04 

Data: 11.10.16 

Horário: Grupo 1 - 13:00h a 15:00h / Grupo 2 – 15:30h a 17:20h 

Número de participantes previsto: G1 = 10 / G2 = 8 

Número de participantes presentes: G1 - 8 / G2 – 068
 

 
 

Habilidades da Consciência Fonológica para esse encontro: 

- Identificar palavras que terminam com som parecido (rimam) 

Organização Desenvolvimento da aula (como será a 

realização com os alunos – o fazer 

pedagógico) 

Recursos 

 
Objetivo de 

aprendizagem: 

Compreender textos 

lidos por  outras 

pessoas, de diferentes 

gêneros  e  com 

diferentes propósitos. 

 
Conteúdo: Conto 

 
Tempo estimado: 25 

minutos 

 
1º TEMPO: TEMPO PARA GOSTAR DE 

LER: 

Antes da leitura: Observem a capa desse 

livro. Alguém consegue me dizer qual o 

nome dessa história? É provável que as 

crianças digam “Chapeuzinho Vermelho”, 

então perguntar o motivo que as levaram a 

essa resposta. 

 
Durante a leitura: Fazer a leitura do texto, 

mostrando as imagens e fazendo os sons 

que aparecem no decorrer da história 

(barulho da batida de carro, da buzina, da 

campainha...) 

 
Depois da leitura: Perguntar às crianças: 

essa história se parece com a da 

Chapeuzinho Vermelho? O que tem de 

igual? E de diferente? Estimular que as 

crianças façam relação entre as histórias. 

 
Texto: Chapeuzinho 

redondo de Geoffroy de 

Pennart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jogo: Trinca Mágica 

 
 

68 Nesse dia, os participantes do Grupo 2 estavam envolvidos em uma atividade especial e os professores 

informaram que não seria possível a participação deles no encontro. 
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Objetivo de 

aprendizagem: 

Identificar semelhanças 

sonoras em sílabas e 

rimas. 

 
Conteúdo: Consciência 

de sílaba/ Rimas. 

 
Tempo estimado: 35 

minutos 

 

 

 

 
Objetivo de 

aprendizagem: 

Identificar semelhanças 

sonoras em sílabas e 

rimas. 

Reconhecer que as 

sílabas variam quanto 

às suas composições. 

Perceber que as vogais 

estão presentes em 

todas as sílabas. 

Ler, ajustando a pauta 

sonora ao escrito. 

 
Conteúdo: Consciência 

de sílaba / Rimas 

 
Tempo estimado: 60 

minutos 

2º TEMPO - AQUISIÇÃO DA ESCRITA 

1º momento: Jogo – Trinca Mágica. 

Organizar as crianças ao redor da mesa 

grande e apresentar a caixa do jogo que 

utilizaremos na atividade. Perguntar se 

alguém conhece o jogo e sabe suas 

regras. Em seguida, ler cada regra que 

aparece no manual do jogo e exemplificar 

situações que podem acontecer no 

decorrer da brincadeira, usando as 

próprias cartas do jogo. 

Após a apresentação das regras, propor 

que as crianças, organizadas em grupos 

de até 4 participantes, vivenciem o jogo. 

 
2º momento: Depois que as crianças 

participaram do jogo, provavelmente, a 

noção de rima já estará mais consolidada. 

Propor a realização de uma atividade de 

sistematização em que as crianças 

deverão escrever o nome das figuras 

encontradas em duas trincas mágicas. 

Esses nomes deverão ser escritos em uma 

lista, seguindo a ordem alfabética. 

Primeiro, deixar que as crianças escrevam 

a seu modo e em seguida, convidar 

algumas crianças para escrever palavra 

por palavra no quadro. Nesse momento, a 

pesquisadora fará intervenções, chamando 

atenção para a quantidade de sílabas 

existentes em cada palavra, bem como 

incentivando as crianças a perceberem 

que as palavras que rimam, costumam ter 

a parte final escrita da mesma forma. 

 

 

 

 

 
Atividade xerocada 
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ALUNO (A):   _  

DATA:  _ 

ATIVIDADE – JOGO TRINCA MÁGICA 

1. DIONE E GIOVANI ESTAVAM 

BRINCANDO DE TRINCA MÁGICA E FORMARAM OS SEGUINTES 

GRUPOS: 
DIONE 

GIOVANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBSERVE AS IMAGENS E ESCREVA UMA LISTA COM O NOME DAS 

FIGURAS OBEDECENDO À ORDEM ALFABÉTICA. 
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PLANEJAMENTO - INTERVENÇÃO Nº 05 

Data: 25.10.16 

Horário: Grupo 1 - 13:00h a 15:00h / Grupo 2 – 15:30h a 17:20h 

Número de participantes previsto: G1 = 10 / G2 = 8 

Número de participantes presentes: G1 - 5 / G2 - 7 
 
 

Habilidades da Consciência Fonológica para esse encontro: 
- Pronunciar palavras em voz alta e ser capaz de separá-las em pedaços menores (as sílabas) 

- Identificar palavras dentro de outra palavra 

Organização Desenvolvimento da aula (como será a 

realização com os alunos – o fazer 

pedagógico) 

Recursos 

 
Objetivo     de 

aprendizagem: 

Compreender textos 

lidos por  outras 

pessoas, de diferentes 

gêneros  e  com 

diferentes propósitos. 

 
Conteúdo: Texto 

narrativo 

 
Tempo estimado: 25 

minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo de 

aprendizagem: 

Compreender que 

 
1º TEMPO: TEMPO PARA GOSTAR DE LER: 

Antes da leitura: Mostrar a capa do livro, ler o 

título para as crianças e perguntar: De que tipo 

é esse livro? Será que é um livro de história, 

de poesia ou de adivinhas? Pedir que as 

crianças falem sobre qual será o tema do livro, 

a partir da inferência que fizeram com base 

nos elementos da capa. 

 
Durante a leitura: Fazer diferentes barulhos a 

partir dos sons que são sugeridos na história: 

som da chuva fininha, da chuva forte, do 

trovão. Mudar o tom da voz a medida que a 

história vai criando um clima de suspense. 

 
Depois da leitura: Perguntar: E então, a 

história aconteceu do jeito que vocês haviam 

imaginado? O que houve de diferente ou de 

igual? 

 

 
2º TEMPO - AQUISIÇÃO DA ESCRITA 

Mostrar   as   crianças   a   caixa   do   jogo   e 

perguntar se alguém já brincou com aquele 

jogo.  Caso a resposta seja positiva,  pedir que 

 
Texto: Uma tarde do 

barulho de Sílvia 

Maneira e Claudio 

Martins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jogo da caixa do 

CEEL: Palavra dentro 

de Palavra 

Pincel para quadro 



205 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 
 

 

 

 
palavras diferentes 

compartilham certas 

letras. 

 
Conteúdo: 

Consciência de letra, 

de sílaba e de palavra 

 
Tempo estimado: 40 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivo  de 

aprendizagem: 

Compreender que 

palavras diferentes 

a criança (ou, as crianças) que já brincou, 

conte aos colegas como funciona jogo. Se 

nenhuma criança conhecer o jogo, fazer a 

leitura das regras, de acordo com o manual 

que vem na caixa do CEEL e ir exemplificando 

com as cartas para facilitar a compreensão. 

Depois, pedir que as crianças me expliquem o 

jogo para garantir que tenham compreendido 

as regras. Então, começar o jogo. Propor duas 

rodadas com dois grupos diferentes para que 

todos possam jogar. Sugerir que os colegas 

que não estiverem brincando sejam os 

“técnicos” das crianças que estão jogando, de 

forma que um auxilie o outro. Durante o jogo é 

importante que a pesquisadora chame atenção 

para o som que compõe cada palavra, 

principalmente quando as crianças 

encontrarem a palavra que se encaixa dentro 

da outra. 

Depois que finalizar a partida, pedir que as 

crianças pensem e falem outras palavras em 

que é possível usar a mesma regra da 

brincadeira: uma palavra que esteja dentro da 

outra. Registrar as sugestões das crianças no 

quadro, fazendo-as refletir sobre a forma 

composicional das sílabas e as letras que se 

repetem. Com o auxílio de um piloto colorido, 

marcar as partes que se repetem nas palavras 

para facilitar a visualização das crianças. 

Chamar atenção para a noção de que apesar 

de compartilharem as mesmas letras, as 

palavras registradas possuem significados 

diferentes. 

 
3º TEMPO – ESCREVENDO DO SEU JEITO 

Entregar aos alunos uma atividade de 

sistematização     do     jogo.     Na     atividade 

(xerocada)  aparecerão  várias  figuras  e cada 

branco de diferentes 

cores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atividade xerocada 

(papel, lápis, borracha) 
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compartilham certas 

letras. 

 
Conteúdo: 

Consciência de letra, 

de sílaba e de palavra 

 
Tempo estimado: 40 

minutos 

criança deverá identificar e registrar qual é o 

nome que “está dentro” de cada palavra 

representada com o desenho. As crianças 

deverão realizar a atividade em duplas e, após 

a finalização, a pesquisadora fará as 

intervenções necessárias quanto a correção 

do registro das palavras. Na intervenção, é 

importante sempre solicitar que as crianças 

leiam o que escreveram e pensem sobre a sua 

escrita, de forma que, autonomamente, 

identifiquem algum equívoco na escrita. Caso 

não perceba sozinho, a pesquisadora irá 

chamar atenção para a letra ou sílaba em 

evidência na palavra. 
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PETECA 

 
 
 
 
 

 
BONECA 

 
 
 
 
 

GIRASSOL 

 
 
 
 
 

 
CAMALEÃO 

 
 
 
 
 

PILHA 

 
 
 
 
 
 

JABUTICABA 

 
 
 
 
 
 

MAMADEIRA 

 
 
 
 
 

ALMOFADA 

 
 

ALUNO (A):                                                                                                        

DATA:  _ 

ATIVIDADE – JOGO PALAVRA DENTRO DE PALAVRA 

 

 
1. JUNTE-SE A UM COLEGA E DESCUBRA A PALAVRA QUE ESTÁ 

ESCONDIDA DENTRO DO NOME DE CADA FIGURA ABAIXO. PINTE 

E ESCREVA AO LADO A PALAVRA QUE VOCÊ DESCOBRIU. 
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PLANEJAMENTO - INTERVENÇÃO Nº 06 

Data: 09.11.16 

Horário: Grupo 1 - 13:00h a 15:00h / Grupo 2 – 15:30h a 17:20h 

Número de participantes previsto: G1 = 10 / G2 = 8 

Número de participantes presentes: G1 - 9 / G2 - 4 
 
 

Habilidades da Consciência Fonológica para esse encontro: 
- Pronunciar palavras que começam parecido a partir de uma palavra dada 

- Identificar palavras que compartilham não apenas a mesma sílaba inicial, mas o mesmo fonema 

Organização Desenvolvimento da aula (como será a 

realização com os alunos – o fazer 

pedagógico) 

Recursos 

 
Objetivo de 

aprendizagem: 

Compreender textos 

lidos por  outras 

pessoas, de diferentes 

gêneros  e  com 

diferentes propósitos. 

 
Conteúdo: Texto 

narrativo do tipo 

acumulativo 

Tempo estimado: 25 

minutos 

 
1º TEMPO: TEMPO PARA GOSTAR DE 

LER: 

Antes da leitura: Apresentar o livro para as 

crianças, estimular que leiam o título e 

perguntar se alguém conhece a história. Caso 

a resposta seja positiva, pedir que reconte a 

história oralmente para os colegas. Depois, 

continuar: Olhem bem para essa figura da 

capa. Por que todas essas pessoas estão em 

cima da cama? O que essa imagem tem a ver 

com título? 

 
Durante a leitura: Realizar a leitura dando 

ênfase na repetição dos fatos, pois eles 

acontecem de forma acumulativa na história. 

Solicitar que as crianças participem falando 

os fatos acontecidos junto com a leitura. Ex.: 

Nessa cama tinha uma avó. Uma avó 

roncando, numa cama aconchegante, numa 

casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. 

Em cima dessa avó, tinha um menino. Um 

menino sonhando, em cima de uma avó 

roncando, numa cama... 

 
Depois da leitura: Perguntar: Gostaram da 

 
Livro: A casa sonolenta 

de Audrey Wood 
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Objetivo de 

aprendizagem: 

Participar de interações 

orais em sala de aula, 

questionando, 

sugerindo, 

argumentando  e 

respeitando os turnos 

de fala. 

Conteúdo: 

Projeto de Leitura e 

Escrita 

Tempo estimado: 20 

minutos 

 

 

 
Objetivo de 

aprendizagem: 

Ler, ajustando a pauta 

sonora ao escrito. 

Dominar as 

correspondências entre 

letras ou grupos de 

letras e seu valor 

sonoro, de modo a ler 

palavras e textos. 

 
Conteúdo: Leitura de 

história? Foi divertido participar da leitura? 

Conhecem outra história desse tipo? É 

possível uma casa sonolenta? Pensem a 

casa de vocês ‘sonolenta’? O que aconteceria 

se a nossa casa fosse sonolenta? Alguém 

trabalharia? Faria comida? Lavava a roupa? 

Vinha para escola? O que aconteceria? Seria 

bom? 

 
2º TEMPO – RODA DE LEITURA E 

ORALIDADE 

Os alunos do 3º ano estão participando de 

um projeto de leitura e escrita, desenvolvido 

pela coordenadora juntamente com os 

professores, que tem o objetivo de 

desenvolver a leitura e escrita a partir do 

trabalho com os contos clássicos. Nesse 

momento, perguntar às crianças sobre as 

atividades de leitura que já aconteceram no 

projeto e pedir que falem qual a sua história 

preferida. Estimular que todas as crianças 

falem sobre o projeto, inclusive sobre as 

apresentações que estão sendo organizadas 

para o final do trimestre. 

 

 
3º TEMPO – AQUISIÇÃO DA ESCRITA 

Relembrar, oralmente, os títulos dos contos 

clássicos mais conhecidos pelas crianças. 

Em seguida, entregar a cada uma delas, uma 

lista com o nome das histórias de forma 

fatiada (dividido em partes, ex.: OS TRÊS / 

PORQUINHOS). Os alunos deverão cortar os 

quadrados e encontrar os pares que formam 

os nomes referentes aos títulos das histórias 

e, para isso, deverão fazer uso do 

conhecimento que possuem acerca da leitura. 

Essa   atividade   será   realizada   em  dupla, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade xerocada, 

tesoura e cola 
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lista de palavras. 

 
Tempo estimado: 60 

minutos 

considerando o agrupamento a partir dos 

níveis de escrita Para as crianças que ainda 

estão nos níveis silábico com valor e silábico 

sem valor, a pesquisadora fará as 

intervenções de forma diferente: nesse caso, 

falará o nome da história e os alunos terão 

que encontrar as partes correspondentes ao 

título. Dessa forma, é possível que uma 

mesma atividade seja desenvolvida e 

adaptada ao desafio necessário a cada perfil 

de aluno. 
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ALUNO (A):                                                                                                        

DATA:  _ 

ATIVIDADE – LISTA DE HISTÓRIAS INFANTIS 

1. Misturaram os nomes das histórias infantis. Usando tesoura e cola, organize 

os títulos das histórias no espaço abaixo. 
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O PATINHO VERMELHO 

A BELA DE BOTAS 

JOÃO E A FERA 

O GATO E MARIA 

OS MÚSICOS DO REI 

PORQUINHOS A BRANCA 

A ROUPA NOVA DE BREMEM 

O PEQUENO SEREIA 

O SOLDADINHO POLEGAR 

A PEQUENA DE CHUMBO 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

DE NEVE OS TRÊS 

FEIO CHAPEUZINHO 
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PLANEJAMENTO - INTERVENÇÃO Nº 07 

Data: 16.11.16 

Horário: Grupo 1 - 13:00h a 15:00h / Grupo 2 – 15:30h a 17:20h 

Número de participantes previsto: G1 = 10 / G2 = 8 

Número de participantes presentes: G1 - 9 / G2 - 6 
 
 

Habilidades da Consciência Fonológica para esse encontro: 
- Identificar palavras que começam com a mesma sílaba 
- Identificar palavras que compartilham não apenas a mesma sílaba inicial, mas o mesmo fonema 

Organização Desenvolvimento da aula (como será a 

realização com os alunos – o fazer 

pedagógico) 

Recursos 

 
Objetivo de 

 
1º TEMPO: TEMPO PARA GOSTAR DE 

LER: 

Antes da leitura: Pedir que as crianças leiam 

o título da história. O título está escrito com 

letra de imprensa e algumas crianças ainda 

apresentam dificuldade com esse tipo de 

letra. Então, essa é uma oportunidade de 

estimular a leitura com fontes de letras 

diferentes. Depois, pedir que descrevam a 

capa e se arrisquem a contar como será a 

leitura do livro (levantamento de hipótese). 

Perguntar, também, se alguém já comeu um 

rabanete, se já viu e que gosto imagina ter. 

 
Durante a leitura: A pesquisadora fará a 
leitura e por se tratar de um texto de 
acumulação em que os fatos se repetem e 
um novo personagem aparece a cada vez 
que a página é virada, irá incentivar que as 
crianças participem falando em voz alta toda 
vez que os fatos se repetirem. Tal ação 
cognitiva desenvolve a atenção e trabalha o 
raciocínio lógico à medida que vai 
acompanhando a sequência dos fatos na 
história. 

 
Livro: 

 
O 

 
grande 

aprendizagem: rabanete, de Tatiana 

Compreender textos lidos Belinky   

por outras pessoas, de    

diferentes gêneros e com    

diferentes propósitos.    

Conteúdo: Texto 
   

narrativo de acumulação    

(São histórias que    

apresentam um evento    

desencadeador da    

narrativa, que a partir daí é    

contada de maneira    

repetitiva, ou seja, a mesma    

ação é realizada por    

diversos personagens e a    

repetição de um mesmo    

acontecimento se dá por    

acumulação: surge um    

personagem, que não    

consegue resolver a    

questão levantada pela    

história, aparece outro, que    

também não consegue, e    

assim sucessivamente.)    
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Tempo estimado: 25 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de 

aprendizagem: 

Ler, ajustando a pauta 

sonora ao escrito. 

Dominar as 

correspondências entre 

letras ou grupos de letras 

e seu valor sonoro, de 

modo a ler palavras e 

textos. 

Conteúdo: 

Projeto de Leitura e 

Escrita 

Contos clássicos 

Tempo estimado: 40 

minutos 

Depois da leitura: Ao final da história, o rato 

aparece como o mais forte. Conversar com 

as crianças e perguntar se elas concordam 

que a força para arrancar o rabanete 

dependeu apenas do rato. Espera-se que as 

crianças reconheçam a importância do 

trabalho em equipe. 

Solicitar que as crianças façam o resumo oral 

da história. A professora vai escrevendo o 

resumo no quadro (escolha um tipo de letra 

para realizar a escrita). 

 

 
2º TEMPO – RODA DE LEITURA E 

ORALIDADE 

Retomar com as crianças o tema do projeto 

de leitura que estão estudando. Apresentar- 

lhes vários fragmentos com falas de 

personagens dos contos clássicos e solicitar 

que cada criança leia o fragmento da história 

e identifique de quem é aquela fala e a qual 

história pertence. Caso alguma criança não 

consiga realizar a atividade sozinha, os 

colegas poderão ajudar. Ex.: Em um papel 

estará a seguinte fala: “Espelho, espelho 

meu, existe alguém mais bonita do que eu?”. 

A criança deverá ler e depois identificar que a 

fala pertence a rainha da história da Branca 

de Neve. Com essa atividade, as crianças 

serão estimuladas a realizar leitura de 

maneira interativa e, também, terão a 

oportunidade de relacionar os conhecimentos 

que estão aprendendo sobre as histórias 

infantis, considerando a leitura como um 

processo cognitivo e social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmentos de falas 

dos personagens das 

histórias em pedaços 

de papel colorido. 
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Objetivo de 

aprendizagem: 

Escrever, ajustando  a 

pauta sonora ao escrito. 

Dominar  as 

correspondências entre 

letras ou grupos de letras 

e seu valor sonoro, de 

modo a  escrever 

palavras e textos. 

 
Conteúdo: Escrita de 

histórias 

 
Tempo estimado: 55 

minutos 

3º TEMPO – ESCREVENDO DO SEU JEITO 

Finalizar a atividade anterior com um 

fragmento da história “Os três porquinhos”. 

Depois, relembrar com as crianças, 

oralmente, os acontecimentos da história e 

parar na parte em que o Lobo chega à casa 

do último porquinho. Em seguida, entregar a 

cada criança uma atividade xerocada em que 

elas deverão escrever o final da história, a 

sua maneira. Provavelmente, algumas 

crianças serão resistentes a essa atividade e 

é importante que a pesquisadora estimule 

todo o grupo a escrever, cada um do seu 

jeito. A medida que cada criança for 

finalizando o texto, a pesquisadora irá pedir 

que faça a leitura do que escreveu e, se 

necessário for, irá transcrever em um papel a 

parte (para o caso dos alunos que estão 

silábico sem valor e com valor). 

Atividade xerocada 

(papel, lápis, borracha) 



216 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 
 

ALUNO (A):                                                                                                        

DATA:  _ 

Atividade 

 
Leia a história abaixo e escreva o final do seu jeito. 

OS TRÊS PORQUINHOS 

 
ERA UMA VEZ TRÊS PORQUINHOS QUE SAÍRAM DA CASA DE SUA MÃE PARA 

CONSTRUIR SUA PRÓPRIA CASA. 

O PRIMEIRO PORQUINHO CONSTRUIU A SUA CASA COM PALHA. LOGO  FICOU 

PRONTA E ELE FOI DORMIR. CHEGOU UM LOBO PRONTO A COMER O PORQUINHO E DISSE: 

- ABRA ESSA PORTA OU DERRUBAREI ESSA CASA COM UM SORPO SÓ! 

 
O PORQUINHO NÃO ABRIU E O LOBO ASSOUPROU BEM FORTE. A CASA FOI PELOS 

ARES! 

ENTÃO, ELE CORREU PARA A CASA DO SEGUNDO PORQUINHO QUE TINHA FEITO A 

SUA CASA DE PEDAÇOS DE MADEIRA. OS DOIS SE ESCONDERAM DO LOBO, MAS ELE 

CHEGOU, ASSOPROU BEM FORTE E A CASA FOI PELOS ARES! 

MAIS QUE DEPRESSA, OS DOIS PORQUINHOS CORRERAM PARA A CASA DO 

TERCEIRO PORQUINHO, QUE ERA O IRMÃO MAIS VELHO. 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 
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O GRILO FALANTE DISSE QUE SE EU 

CONTAR UMA MENTIRA, MEU NARIZ VAI 

CRESCER! 

VOU AO BAILE DO PRÍNCIPE, MAS PRECISO 

VOLTAR ANTES DA MEIA NOITE. 

VOU TRANSFORMAR ESSES SEUS TRAPOS 

SUJOS EM UM LINDO VESTIDO DE FESTA! 

PRA QUÊ ESSES OLHOS TÃO GRANDES, 

VOVÓ? 

SE EU CORRER, VOU CHEGAR PRIMEIRO 

QUE A CHAPEUZINHO NA CASA DA VOVÓ. 

VOU CONSTRUIR UMA CASA COM PALHA 

PORQUE É MAIS RÁPIDO E DEPOIS VOU 

PODER BRINCAR A VONTADE. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

ESPELHO, ESPELHO MEU, 

EXISTE ALGUÉM MAIS BONITA DO QUE EU? 
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PLANEJAMENTO - INTERVENÇÃO Nº 08 

Data: 22.11.16 

Horário: Grupo 1 - 13:00h a 15:00h / Grupo 2 – 15:30h a 17:20h 

Número de participantes previsto: G1 = 10 / G2 = 8 

Número de participantes presentes: G1 - 8 / G2 - 7 
 
 

Habilidades da Consciência Fonológica para esse encontro: 
- Identificar palavras que começam com a mesma sílaba 
- Identificar palavras que compartilham não apenas a mesma sílaba inicial, mas o mesmo fonema 

Organização Desenvolvimento da aula (como  será a 

realização com os  alunos – o fazer 

pedagógico) 

Recursos 

 
Objetivo de 

 
1º TEMPO: TEMPO PARA GOSTAR DE LER: 

 
Livro: A 

 
raposa 

 
e 

 
a 

aprendizagem: Antes da leitura: Explicar as crianças que a cegonha    

Compreender história que irei contar se passa com dois     

textos lidos por animais como personagens principais: uma     

outras pessoas, de raposa e uma cegonha. Perguntar: Vocês já     

diferentes gêneros viram algum desses animas? Como eles são?     

e com diferentes Explorar oralmente as características de cada     

propósitos. animal. Essas características são decisivas para     

 que compreendam os fatos da história.     

Conteúdo: Fábulas      

 
Tempo estimado: 

25 minutos 

Durante a leitura: Realizar a leitura da fábula, 

mostrando os desenhos da história a medida em 
que os fatos acontecem. Pausar no momento 
em que a cegonha retribui o convite chamando 
a raposa para jantar e perguntar: o que vocês 
acham que vai acontecer agora? Espera-se que 
as crianças compreendam que a cegonha irá 
agir com a mesma atitude da raposa, ou seja, 
oferecer o jantar em um tipo de prato que 
impeça que a raposa se alimente. 

    

 
Depois da leitura: Conversar sobre a moral da 

    

 história. Ler novamente essa parte e questionar:     

 O que esse ensinamento significa pra nós?     

 Estimular as crianças a pensarem em atitudes     

 práticas em que é importante tratar o outro da     
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Objetivo de 

aprendizagem: 

- Produzir textos 

orais de diferentes 

gêneros, no caso, a 

fábula. 

- Valorizar os textos 

de tradição oral, 

reconhecendo-os 

como 

manifestações 

culturais. 

Conteúdo: 

Fábula 

Gênero oral: 

Reconto 

Tempo estimado: 

30 minutos 

 

 

 

 

 
Objetivo de 

aprendizagem: 

Escrever, ajustando 

a pauta sonora ao 

escrito. 

Dominar   as 

correspondências 

entre  letras ou 

grupos de letras e 

seu valor sonoro, 

de modo a escrever 

mesma maneira como gostaríamos de ser 

tratados. 

 

 
2º TEMPO – RODA DE LEITURA E 

ORALIDADE 

Explicar as crianças que o texto lido 

anteriormente (A raposa e a cegonha) é uma 

fábula. Na fábula, os personagens, 

normalmente, são animais que apresentam 

comportamento de humanos e sempre termina 

com uma lição, um ensinamento para a vida. 

Em seguida, apresentar às crianças as imagens 

da fábula A tartaruga e a lebre e pedir que 

organizem as figuras de acordo com a ordem 

dos acontecimentos da história. Essa é uma 

fábula conhecida e espera-se que as crianças 

saibam de memória. Caso não a conheçam, a 

pesquisadora fará as intervenções, salientando 

que as crianças mantenham a lógica na ordem 

dos fatos. Após a organização das figuras, pedir 

que recontem oralmente a história e percebem 

se conseguem manter a noção de início, meio e 

fim (essa habilidade não foi apresentada na 

atividade da intervenção anterior, por isso, fez- 

se necessário retomar essa habilidade). 

 
3º TEMPO – ESCREVENDO DO SEU JEITO 

Na intervenção anterior (encontro de nº7), a 

pesquisadora havia proposto a reescrita do 

trecho final da história dos três porquinhos para 

esse encontro. Entretanto, os alunos 

apresentaram muita dificuldade na realização da 

atividade sugerida e em virtude disso, 

resolvemos trabalhar com um outro tipo de 

proposta de atividade. 

Entregar   a   cada   criança   uma   folha   com 

desenhos   de   alusivos   a   várias   fábulas:   A 

 

 

 

 
Figuras com a 

sequência dos 

acontecimentos da 

fábula A tartaruga e a 

lebre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atividade xerocada 
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palavras e textos. 

 
Conteúdo: Escrita 

de frases. 

Consciência de 

palavra. 

 
Tempo estimado: 

60 minutos 

tartaruga e a lebre, O leão e o ratinho, A cigarra 

e a formiga. Mostrar cada figura e deixar que as 

crianças comentem a história que ela representa 

e conte um pouco de cada fábula. Se 

necessário, a pesquisadora poderá esclarecer 

alguns fatos de cada fábula. Depois, pedir que 

cada aluno complete a frase, que se encontra 

na tarefa, de acordo com a imagem de cada 

história. Essa atividade representa um desafio 

com maior possibilidade de ser alcançado e 

mais adequado ao nível de escrita das crianças 

que fazem parte da intervenção. A medida que 

as crianças forem terminando, a pesquisadora 

fará a correção individualmente, orientando a 

reescrita da frase, quando necessário, numa 

linha abaixo. Dessa forma, a produção inicial da 

criança não será apagada e ela poderá 

comparar a diferença na escrita. 
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A GALINHA 

 
 

ALUNO (A):    

DATA:  /  _/   

Atividade 

 
1. Complete as frases de acordo com as imagens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TARTARUGA 

A RAPOSA 

A FORMIGA 

A CIGARRA 

O LEÃO 
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PLANEJAMENTO - INTERVENÇÃO Nº 09 

Data: 29.11.16 

Horário: Grupo 1 - 13:00h a 15:00h / Grupo 2 – 15:30h a 17:20h 

Número de participantes previsto: G1 = 10 / G2 = 8 

Número de participantes presentes: G1 - 10 / G2 - 7 
 
 

Habilidades da Consciência Fonológica para esse encontro: 
- Pronunciar palavras em voz alta e ser capaz de separá-las em pedaços menores (as sílabas) 

- Comparar palavras quanto ao número de sílabas 
- Identificar palavras que compartilham não apenas a mesma sílaba inicial, mas o mesmo fonema 

Organização Desenvolvimento da aula (como  será a 

realização com os  alunos – o fazer 

pedagógico) 

Recursos 

 
Objetivo de 

 
1º TEMPO: TEMPO PARA GOSTAR DE LER: 

 
Texto: Cigarra 

 
do 

aprendizagem: Antes da leitura: Perguntar aos alunos: Vocês campo: a 

Compreender textos se lembram da fábula “A cigarra e a formiga”? mascarada  

lidos por outras pessoas, Espera-se que as crianças digam que sim, pois,   

de diferentes gêneros e no nosso último encontro conversamos sobre   

com diferentes fábulas e essa era uma das que eles   

propósitos. conheciam, mas caso respondam que não, a   

 pesquisadora recontará, com a ajuda de alguns   

Conteúdo: Texto alunos, a fábula. Explicar que a leitura de hoje é   

informativo sobre um tipo de cigarra, a cigarra do campo.   

 Ler o título: “Cigarra do campo: a mascarada” e   

Tempo estimado: 20 questionar: o que significa mascarada? O que   

minutos essa expressão tem a ver com o texto?   

 Estimular que as crianças expressem sua   

 opinião livremente.   

 
Durante a leitura: Realizar a leitura do texto 
informativo e explicar o significado de palavras 
que os alunos desconheçam, caso eles 
perguntem. 

  

 
Depois da leitura: Questionar: E agora, o 

  

 significado de mascarada tinha a ver com o que   

 vocês achavam antes da leitura do texto?   

 Espera-se que as crianças consigam   
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Objetivo de 

aprendizagem: 

Escrever, ajustando  a 

pauta sonora ao escrito. 

Dominar  as 

correspondências entre 

letras ou grupos de letras 

e seu valor sonoro, de 

modo a escrever 

palavras e textos. 

 
Conteúdo: Escrita de 

palavras. 

Consciência de sílaba. 

 
Tempo estimado: 60 

minutos 

 

 

 

 
Objetivo de 

aprendizagem: 

Escrever, ajustando  a 

pauta sonora ao escrito. 

Dominar  as 

correspondências entre 

letras ou grupos de letras 

e seu valor sonoro, de 

modo        a       escrever 

palavras e textos. 

estabelecer relação com a hipótese de 

significado levantada a partir dos seus 

conhecimentos prévios e com o significado real, 

após a leitura. 

 

 
2º TEMPO – ESCREVENDO DO SEU JEITO 

Explicar aos alunos que iremos realizar uma 

atividade em forma de ditado, mas que ao invés 

de falar uma palavra para eles escreverem, eu 

irei sortear uma figura. Entregar a cada criança 

uma atividade xerocada com duas colunas e 

explicar que cada figura sorteada deverá ter seu 

nome escrito em uma linha da primeira coluna. 

Iniciar o sorteio e pedir que as crianças 

observem a figura e escrevam o nome 

correspondente. Nesse momento, a 

pesquisadora não irá falar o nome da figura, 

pois é importante que cada criança escreva a 

palavra da forma que fala. As figuras que farão 

parte do sorteio serão de palavras que possuem 

V ou F na sua forma composicional e tal 

atividade foi pensada a partir da análise das 

atividades anteriores, em que os alunos têm 

apresentado com frequência a troca dessas 

letras no momento da escrita. 

 
3º TEMPO – AQUISIÇÃO DA ESCRITA 

Ao final do ditado, propor a correção coletiva da 

lista de palavras. Seguindo a ordem de figuras 

sorteadas, a pesquisadora será a escriba das 

palavras e os alunos irão ditar a forma como 

deverá ser escrita. Nesse momento, a 

pesquisadora chamará atenção para o som 

correspondente as sílabas que são formadas, 

principalmente, com as letras V e F, de forma a 

esclarecer os possíveis equívocos apresentados 

pelos alunos. Caso a palavra escrita pelo aluno 

 

 

 

 

 

 

 
- Figuras de 

palavras   que 

possuam F ou V na 

escrita:  sofá, 

gaveta, faca, figo, 

avião, escova, 

golfinho, almofada, 

verruga, sorvete 

 
- Atividade xerocada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Piloto para quadro 

branco e apagador. 
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Conteúdo: Escrita de 

palavras. 

Consciência de sílaba. 

 
Tempo estimado: 60 

minutos 

na primeira coluna, não esteja da mesma forma 

da palavra corrigida no quadro, as crianças 

deverão escrever o nome correto na segunda 

coluna da atividade. É importante que a criança 

não apague a sua primeira escrita, mas sim, que 

reflita em qual parte da palavra (sílaba) precisa 

adequar. No momento da intervenção, a 

pesquisadora irá solicitar que as crianças 

contem quantas partes são necessárias para 

registrar cada palavra e, dessa forma, estará 

estimulando os alunos a refletirem sobre a 

quantidade de sílabas. 

 
Atividade xerocada 

(papel. Lápis. 

Borracha) 
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SEGUNDA COLUNA PRIMEIRA COLUNA 

 
 

ALUNO (A):    

DATA:  /  _/   

Atividade 

 
1. Observe as figuras que serão sorteadas e escreva o nome de cada uma 

na primeira coluna. Depois da correção coletiva, confira se você acertou 

a escrita de todas as palavras. Se o nome de alguma figura não foi 

escrita de forma correta, reescreva do jeito certo na segunda coluna. 

 
 



226 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 
 

FIGURAS PARA O SORTEIO - ditado 
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PLANEJAMENTO - INTERVENÇÃO Nº 10 

Data: 30.11.16 

Horário: Grupo 1 - 13:00h a 15:00h / Grupo 2 – 15:30h a 17:20h 

Número de participantes previsto: G1 = 10 / G2 = 8 

Número de participantes presentes: G1 - 9 / G2 - 7 
 

 
Habilidades da Consciência Fonológica para esse encontro: 
- Pronunciar palavras em voz alta e ser capaz de separá-las em pedaços menores (as sílabas) 
- Comparar palavras quanto ao número de sílabas 
- Identificar palavras que compartilham não apenas a mesma sílaba inicial, mas o mesmo fonema 

Organização Desenvolvimento da aula (como será a 

realização com os alunos – o fazer 

pedagógico) 

Recursos 

 
Objetivo de 

 
1º TEMPO: TEMPO PARA GOSTAR DE 

 
Texto: A cigarra e as 

aprendizagem: LER: formigas 

Compreender textos lidos Antes da leitura: Ler o título da fábula e  

por outras pessoas, de perguntar: Alguém já ouviu essa história?  

diferentes gêneros e com Caso a resposta seja positiva, estimular que  

diferentes propósitos. as crianças recontem as partes da história  

 que conhecem.  

Conteúdo: Fábula   

 
Tempo estimado: 25 

minutos 

Durante a leitura: Na parte da história que 
conta sobre o início do inverno, questionar: O 
que será que vai acontecer com a cigarra e 
as formigas? Deixar que as crianças criem 
hipóteses para o restante da fábula. 

 

 
Depois da leitura: Ler novamente a moral que 

 

 aparece no texto: “Os preguiçosos nada têm  

 a colher”. Perguntar às crianças: O que isso  

 significa? Quando podemos considerar que  

 uma pessoa é preguiçosa?  
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Objetivo de 

aprendizagem: 

Reconhecer  que as 

sílabas variam quanto às 

suas composições 

Escrever, ajustando  a 

pauta sonora ao escrito. 

Dominar as 

correspondências entre 

letras ou grupos de letras 

e seu valor sonoro, de 

modo a escrever palavras 

e textos. 

 
Conteúdo: Consciência 

de sílaba. Escrita de 

palavras 

 
Tempo estimado: 60 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de 

aprendizagem: 

Ler, ajustando a pauta 

sonora ao escrito. 

Dominar as 

correspondências entre 

letras ou grupos de letras 

 
2º TEMPO – ESCREVENDO DO SEU JEITO 

Apresentar à turma a atividade que será 

realizada. Explicar que iremos utilizar lápis de 

cor verde e azul e que a primeira parte da 

atividade acontecerá de forma coletiva. Nela, 

as crianças deverão pintar de azul, as figuras 

que tiverem a letra T no nome e de verde, as 

que forem escritas com a letra D. Para isso, a 

pesquisadora perguntará as crianças o nome 

de cada figura que aparece na tarefa e irá 

confirmar ou esclarecer o nome correto, a fim 

de que as crianças não tenham uma 

compreensão equivocada da imagem que 

está representada na atividade. A medida que 

falar o nome da figura, os alunos irão pintar 

da cor adequada. Esse momento pode gerar 

um certo barulho na sala, pois as crianças 

costumam se empolgar com esse tipo de 

atividade e serão incentivadas a refletir sobre 

a composição das sílabas de cada palavra, 

bem como, também serão incentivadas a 

colaborar com o colega. 

Após terem pintado todas as figuras, as 

crianças deverão escrever o nome de cada 

imagem na coluna equivalente a letra que 

está presente na sua composição (D ou T). 

Nesse momento, a escrita acontecerá de 

forma individual ou em duplas, a escolha de 

cada criança. 

 
3º TEMPO – AQUISIÇÃO DA ESCRITA 

A medida que as crianças forem terminando a 

escrita das palavras na atividade, a 

pesquisadora fará a correção individual, 

solicitando que cada uma faça a leitura das 

palavras  que escreveu.  Esse é um momento 

importante, pois as crianças irão refletir sobre 

 
- Atividade xerocada 

(com figuras de 

palavras com T e D) 

- Lápis de cor verde e 

azul 

- Lápis e borracha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piloto para quadro 

branco e apagador 
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e seu valor sonoro, de 

modo a escrever palavras 

e textos. 

 
Conteúdo: Escrita de 

palavras. 

Consciência de sílaba. 

 
Tempo estimado: 35 

minutos 

a sua escrita, revisando-a e fazendo uma 

leitura consciente do que registrou no papel. 

Esse momento individual é importante devido 

a timidez de algumas crianças do grupo, mas 

antes de finalizar o momento, os alunos serão 

convidados a preencher no quadro branco, a 

mesma tabela que aparece na atividade. 
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ALUNO (A):    

DATA:  /  _/   

Atividade 

 
1. OBSERVE AS FIGURAS ABAIXO E: ESCREVA O NOME DAS FIGURAS 

QUE VOCÊ PINTOU. 

 
 

 

 

 
PALAVRAS COM A LETRA D 

 
PALAVRAS COM A LETRA T 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Portaria de criação do NALFA 
 
 



234 
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ANEXO B – Extensão da carga horária 
 

 


