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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender o processo de aprendizado de uma turma de 3º 

do ensino fundamental de uma escola pública do município de Guanambi-Bahia. Ancorou-se 

nos pressupostos epistemológicos da pesquisa qualitativa, a partir dos estudos de Bogdan e 

Biklen (1994), na modalidade de um estudo de caso. Considerando as características deste 

tipo de pesquisa, pontuadas por Gil (2009), foram utilizados diferentes instrumentos para 

coleta e produção das informações. Realizou-se a observação participante na sala de aula, 

entrevista semiestruturada com os 21 alunos da turma e sua professora, além da utilização de 

técnicas projetivas ancorando-se em Visca (2009) e testes de escrita, apoiando-se nas 

contribuições de Ferreiro e Teberosky (1985). O estudo também se apoiou na perspectiva 

histórico-cultural de Vygotsky (1998), nas contribuições de Charlot (2000, 2013) e de Lahire 

(1997). Para tratamento e análise das informações produzidas, realizou-se a triangulação, a 

partir de Minayo (2010). Dentre os resultados que o estudo apresentou, destacam-se: o baixo 

desempenho dos alunos na apropriação do sistema de escrita alfabética, apesar de uma 

atenção maior para este aprendizado. A maneira como este era mediado não possibilitou um 

avanço nas hipóteses apresentadas pelas crianças, o que representou um obstáculo na 

compreensão e abstração de conceitos; as atividades de leitura e de escrita propostas para a 

turma não exigiam dos alunos um investimento intelectual e uma mobilização por parte deles; 

a ausência de vínculos positivos com os colegas e com o aprendizado escolar por parte de 

alguns alunos, acompanhado da inexistência de ações que pudessem fortalecer as inter-

relações e favorecer a construção de vínculos positivos no âmbito de aprendizado escolar. O 

estudo revelou ainda que não há uma relação entre a aprovação/reprovação dos alunos e o 

ritmo de aprendizado apresentado pelos mesmos. Evidenciou que a sala de aula do 3º ano C se 

constitui um espaço de limites, de tensões, mas, sobretudo, de possibilidades, visto que as 

situações de aprendizado e evolução estiveram presentes, apesar das circunstâncias.  

 

Palavras-chave: Alfabetização. Aprendizado. Ensino Fundamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work aims to understand the learning process of a third grade class of the public 

elementary school in the city of Guanambi, Bahia. It was based on the epistemological 

assumptions of qualitative research from the studies of Bogdan and Biklen (1994), in the form 

of a case study. Considering the characteristics of this type of research as punctuated by Gil 

(2009), different instruments were used to collect and produce information. We carried out a 

participant observation in the classroom, semi-structured interview with 21 students from this 

class and their teacher, as well as the utilization of projective techniques based on Visca 

(2009) and writing tests, drawing on the contributions of Ferreiro (1985). The study also 

relied on Vygotsky's (1998) historical-cultural perspective, on the contributions of Charlot 

(2000; 2013) and Lahire (1997). The treatment and analysis of the information produced was 

performed through triangulation, based on Minayo (2010). Among the results presented by 

the research, we highlight the low performance of students in the appropriation of the 

alphabetical writing system, despite a greater attention to this learning. The way it was 

mediated did not allow an advance in the hypotheses presented by the children, which 

represented an obstacle in the understanding and abstraction of concepts; the proposed 

reading and writing activities for the class did not require students to have intellectual 

investment and mobilization on their part; The lack of positive links with classmates and 

school learning among some students, accompanied by the inexistence of actions that could 

strengthen the interrelationships and favor the construction of positive links in the scope of 

school learning. This study also showed that there is no relationship between the students 

pass/fail system and the pace of learning presented by them. It pointed out that the 3rd grade C 

classroom constitutes a space of limits, tensions, but above all possibilities, since the 

situations of learning and evolution were present despite the circumstances.  

 

Keywords: Literacy. Learning. Elementary school.  
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1 PALAVRAS INTRODUTÓRIAS 

 
A minha contribuição foi encontrar uma explicação segundo a qual, por trás 
da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há 

uma criança que pensa.   

Emília Ferreiro  

 

 

Inicio com esta epígrafe uma vez que suas palavras reafirmam minha convicção de que 

aqueles que se engendram no âmbito da educação escolar não podem se eximir da 

responsabilidade de compreender que a criança não aprende simplesmente pelo fato de ir à 

escola, ou por fazer uso dos instrumentos necessários, mas porque é capaz de realizar um 

trabalho cognitivo a partir daquilo que o meio lhe oferece, é capaz de pensar. Seu potencial de 

aprendizado é elemento constituinte de sua natureza humana e ela se faz humana através da 

relação com o mundo.  

Embora a escola assuma funções de outra natureza, como resultado de imposição de 

contingências históricas e sociais, estas precisam estar subordinadas à sua tarefa fundamental, 

que é a relação pedagógica pela qual se efetuam o ensino e a aprendizagem. A educação 

oferecida neste domínio é considerada um direito objetivo garantido pelo Estado a todos os 

cidadãos, mas também um direito subjetivo de cada um receber uma formação escolar de 

qualidade que lhe proporcione oportunidade de igualdade e participação social.  

Posto a obrigatoriedade, não apenas no que se refere à universalização do ensino, mas 

também à garantia de padrão de qualidade e equidade expresso no art. 212 – redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 59 (BRASIL, 2009), mesmo diante da política adotada, de 

incentivo à melhoria da qualidade da educação no país, o que se presencia é que nem sempre 

esse fator está sendo efetivado no contexto escolar, pois, apesar dos esforços existentes no 

sentido do oferecimento de uma educação de qualidade, vemos que parte significativa de 

nossas escolas, espaço onde o aluno interage com as pessoas e com o conhecimento científico, 

ainda apresenta elevados índices de insucesso.        

Conforme o art. 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 

9.394/96):  

 

As propostas curriculares do Ensino Fundamental visarão desenvolver o 
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício 

da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores, mediante os objetivos previstos para esta etapa da escolarização, 
a saber: I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. (BRASIL, 2013, 

p. 17).  
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Entretanto, os resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA)1 em 2016, 

divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), manifestam que, de um total de 2.206.625 alunos, dos quais 90% possuem mais de 8 

anos de idade, 54,7% apresentam níveis de leitura considerados insatisfatórios, 33,95% níveis 

indesejáveis na escrita e 54,4%, ainda está abaixo do desempenho desejável em matemática. 

Os dados ainda revelam que parte considerável dos estudantes, mesmo tendo passado por três 

anos de escolarização, apresentam níveis de proficiência insuficientes para a idade e que o 

desempenho dos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental, matriculados nas escolas 

públicas, compreendendo o período 2014/2016, permaneceu o mesmo (INEP, 2017).     

Convivemos, historicamente, com o problema do insucesso escolar. É visto 

constantemente crianças e adolescentes que apresentam trajetórias escolares marcadas por 

rupturas e reprovações, crianças que não conseguem nem mesmo iniciar o processo de 

alfabetização. A escola, por sua vez, idealiza um aluno que deve corresponder a seus 

interesses e concepções. Ela almeja um aluno igual e harmonioso, ao passo que os que 

chegam as salas de aula são alunos com saberes e dizeres diferentes, com desejos e 

concepções variadas de mundo. 

O documento Ensino Fundamental de Nove Anos – Orientações gerais, lançado em 

2004 pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Secretaria de Educação Básica (SEB) em 

parceria com outros órgãos, ao tratar de aspectos que contribuem para uma educação de 

qualidade social, expõe que o desenvolvimento do aluno é a principal referência na 

organização do tempo e do espaço da escola (BRASIL, 2004). 

Ao fazer menção ao art. 2º da LDB, que estabelece o desenvolvimento pleno do 

educando como uma das finalidades da educação, o documento explicita que este, “desde o 

início de sua vida, apresenta ritmos e maneiras diferentes para realizar toda e qualquer 

aprendizagem – andar, falar, brincar, comer com autonomia, ler, escrever etc.”. E que, em 

virtude disto, a educação precisa ser pensada tendo em vista que “o ser humano é ser de 

múltiplas dimensões”, “todos aprendem em tempos e em ritmos diferentes”, “o 

desenvolvimento humano é um processo contínuo” (BRASIL, 2004, p.13).    

                                                             
1Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) é um dos instrumentos do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb), tendo sido incorporado a este pela portaria nº 482, de 7 de junho de 2013, e avalia os níveis de 

alfabetização e letramento em Língua Portuguesa, a alfabetização em Matemática, de todos os estudantes do 3º 

ano do Ensino Fundamental matriculados nas escolas públicas, e as condições de oferta do Ciclo de 

Alfabetização das redes públicas. 
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Logo, a compreensão do fenômeno da aprendizagem em determinado contexto ou 

sujeitos não consiste em uma tarefa fácil. Porém, mesmo consciente da complexidade do 

processo, decorrente, sobretudo, de seu caráter multifacetado e singular, anseio estender sobre 

este o meu olhar. Falarei aqui então de meu percurso até o objeto de investigação. E digo 

“falarei” porque falo sozinha, falo de minha trajetória, daquilo que tem me inquietado, que 

tem me movido.  

No ano de 1997, para a realização do sonho de ser professora, ingressei-me no 1º ano 

do curso de Magistério. Já neste ano me foi dada a oportunidade de desenvolver observação e 

atividades em um projeto financiado pela prefeitura, que tinha por objetivo atender crianças 

carentes, com uma proposta de oferecimento de espaço para desenvolvimento de atividades 

pedagógicas e recreativas. Nos anos seguintes do curso tive a experiência de observação em 

sala de aula e cada vez mais me tornava convicta da escolha que havia feito, embora, talvez já 

tivesse consciência dos desafios que estavam por vir.   

Logo que conclui o curso de magistério, comecei a lecionar em uma turma de 1ª série 

(atual 2º ano) do Ensino Fundamental de 8 anos, o que foi para mim um enorme desafio. Ali 

eu estava realizando um sonho. De ensinar? Não. Para minha surpresa, eu estava a aprender. 

Ainda muito jovem e inexperiente, me esforçava para preparar as “minhas aulas”, caprichava 

nas atividades, pois o que eu queria era que todos pudessem aprender e os pais ficassem 

“satisfeitos”. Buscava atrair a atenção de todos, pois somente assim poderia “garantir” que 

todos aprendessem o que eu estava explicando. 

Permaneci por quatro anos no Ensino Fundamental, posteriormente, comecei a atuar 

no 5º período da Educação Infantil. Em ambas as experiências pude perceber que, embora 

muitas crianças estivessem recebendo todo o “estímulo necessário”, havia aquelas que 

permaneciam “apáticas”, “desinteressadas”, “que não evoluíam” o quanto desejávamos. 

Neste ínterim ingressei-me na graduação (Licenciatura em Pedagogia), quando tive a 

oportunidade de estagiar em turmas de escolas públicas de bairros periféricos. Vivenciei 

experiências novas. Passei a observar um contexto de aprendizagem bem diferente daquele 

com o qual estava acostumada. Pude ver um grande número de alunos “apáticos”, 

“desinteressados”, e que também “não evoluíam” como era esperado, como também vi 

aqueles que apresentavam todas as razões para o “insucesso” e ainda assim experimentavam o 

“sucesso”.  

Observei, desconstruí, indaguei, inquietei-me... Minhas inquietações despertaram em 

mim o interesse pretensioso por compreender melhor as causas da não-aprendizagem. Então 

tive a oportunidade de desenvolver, juntamente com duas colegas, a pesquisa: Dificuldades de 
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aprendizagem na 1ª série do Ensino Fundamental: fatores intrínsecos e extrínsecos que 

interferem no processo, em uma escola pública do município de Guanambi. Os dados 

coletados revelaram que 40 dos 84 alunos que cursavam a referida série, correspondendo a 

31% do universo pesquisado, eram repetentes e até mesmo multirrepetentes (COSTA; 

SANTOS; SOBRINHO, 2006, p. 39).  

Percebi que compreender as condições que interferem na aprendizagem não é um 

exercício simples, uma vez que este é um processo que envolve uma multiplicidade de fatores 

cognitivos, afetivos, emocionais, econômicos, sociais, dentre outros.    

Ao concluir a graduação, movida sempre pelo interesse no fenômeno do aprendizado, 

especializei-me em Psicopedagogia e, posteriormente, em Neuropedagogia. A partir daí, 

comecei a me dedicar ao atendimento clínico psicopedagógico, atividade que desenvolvo há 

aproximadamente sete anos.  

A atuação enquanto psicopedagoga tem me oportunizado contemplar sujeitos que se 

relacionam de diferentes formas com o objeto do conhecimento. Atendo, na maioria das 

vezes, crianças e adolescentes que estão no Ensino Fundamental. Embora a Psicopedagogia 

labore com o aprendizado de modo mais amplo e possua também um caráter preventivo, 

geralmente a procura por este profissional se dá exatamente quando já existe uma suposta 

dificuldade. São comuns as queixas dos pais de que o(a) filho(a) não aprende porque é 

“disperso(a)”, porque é “inquieto(a)”, porque é “preguiçoso(a)”, “desinteressado(a)” e outras. 

Percebo que o meu olhar já não é mais conduzido, simplesmente, pelo interesse em 

conhecer as razões que levam o sujeito a não aprender, mas pela necessidade de compreender 

o processo de construção do aprendizado. Tenho buscado analisar como este(s) sujeito(s) 

aprende(m) através da realização de testes clínicos, atendimento individualizado, anamnese, 

conversa com professores, entretanto, tenho sentido a necessidade de observar como o 

fenômeno se dá no contexto da sala de aula, partindo do pressuposto de que o sujeito aprende 

por meio da relação com o outro. Segundo Vygotsky, a participação do outro é fundamental, é 

ela que provoca o desenvolvimento. É na sua relação com o ambiente sociocultural que o 

indivíduo se desenvolve plenamente (OLIVEIRA, 2003). 

         Portanto, o interesse latente pela temática da aprendizagem no Ensino Fundamental, 

decorrente das experiências vivenciadas em estágios da graduação, associado à primeira 

experiência de pesquisa, de minha trajetória profissional tanto como docente quanto como 

psicopedagoga, se manifesta na elaboração de minha proposta de investigação para o 

mestrado. 
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A partir de então, compartilho com o outro as minhas inquietações e já não sou EU 

quem fala, mas NÓS. 

Fizemos um levantamento da atual situação do Ensino Fundamental das escolas 

públicas de Guanambi. Fitando no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e 

nas taxas de aprovação nos anos iniciais, percebemos um crescimento considerável na Escola 

onde havíamos desenvolvido a pesquisa no ano de 2006. Os dados virtuais de 2015, conforme 

mostra o gráfico 1, revelam que a referida escola cresceu o IDEB, atingindo a meta proposta e 

apresentando um fluxo de 0,91, o que significa que, no geral, apenas 9% dos alunos não 

foram aprovados. 

 
Gráfico1 - Evolução do IDEB em uma escola municipal de Guanambi 2007-2015 

 

               Fonte: http://www.qedu.org.br/escola/112665-escola-municipal/ideb 

           

 Motivadas pelo interesse em investigar como ocorre o processo de aprendizado dos 

alunos nos primeiros anos do Ensino Fundamental e de posse dos dados supracitados, 

decidimos realizar a pesquisa em uma das turmas do 3º ano da referida escola.  

            A opção pelo 3º ano se deu por ser este o último do Ciclo de Alfabetização que propõe 

que nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental de nove anos, não poderá haver 

interrupções. Será um período no qual o aluno não poderá ser reprovado e este terá até o 3º 

ano para sistematizar e aprofundar suas aprendizagens básicas.  

  Charlot (2000) define o aprender não como modo de acesso a tal ou qual posição no 

mundo, mas como modo de se apropriar deste.  Ele define a educação como autoprodução, 

que somente é possível pela mediação e com a ajuda do outro. Através desta, a criança, que 

nasce inacabada, se constrói enquanto ser humano, social e singular. Para este autor, a criança 
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é, ao mesmo tempo, matéria prima e operadora de um processo o qual os educadores só 

podem conceber e mediar. 

Este mesmo autor, ao considerar a dimensão de identidade declara que “aprender faz 

sentido por referência à história do sujeito, às suas expectativas, às suas referências, à sua 

concepção da vida, às suas relações com os outros, à imagem que tem de si e à que quer dar 

de si aos outros” (CHARLOT, 2000, p. 72). Coadunando de suas ideias e concebendo o 

aprendizado como um processo interno, que é construído de modo particular e através das 

relações sociais, pretendemos estender o nosso olhar ao processo de aprendizado de alunos de 

uma turma do 3º do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Guanambi - 

Bahia, tendo como questão norteadora: Como ocorre o processo de aprendizado de uma turma 

de 3º ano de uma escola da rede pública?  

Na realização do estudo, intencionamos como objetivo geral, compreender o processo 

de aprendizado de uma turma de 3º ano de uma escola pública do município de Guanambi-

Bahia. Subsidiado pelos objetivos específicos: Compreender as inter-relações que se 

estabelecem no contexto da sala de aula; identificar o nível de escrita dos alunos; descrever o 

contexto de aprendizado e analisar como os alunos experimentam e como interpretam suas 

experiências. 

Acreditamos que a relevância desta investigação se atribui ao fato de que quanto maior 

a compreensão do processo no qual a criança se apropria da aprendizagem, maiores serão as 

possiblidades de uma mediação que traga resultados significativos. 

Destarte, este texto, além das palavras introdutórias que corresponde ao capítulo 1, que 

situa o objeto de estudo e suas implicações, descreve a questão que norteia o estudo e os 

objetivos que pretende alcançar, é composto por mais seis capítulos. 

O capítulo 2 delineia o nosso aporte teórico metodológico. Explicita a abordagem e o 

tipo de pesquisa sugerido pelo objeto de investigação. Expõe o contexto e os sujeitos da 

pesquisa, descreve os instrumentos utilizados para produção da informação e seu 

procedimento de análise e interpretação.       

O capítulo 3 apresenta um levantamento das produções dos últimos dez anos 

relacionadas ao aprendizado no Ciclo de Alfabetização. Discute os conceitos de alfabetização 

e letramento e ainda expõe a proposta da organização em ciclos, dialogando com os trabalhos 

analisados.  

 O capítulo 4 menciona alguns programas criados com o intuito de melhorar o 

aprendizado dos alunos e documentos norteadores da prática desenvolvida no referido 
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período, discutindo as implicações dos mesmos no processo de aprendizagem no 3º ano. Este 

explicita as atuais configurações para o referido ano escolar. 

No capítulo 5, discutimos o conceito de aprendizado que assumimos neste trabalho, a 

partir da teoria histórico-cultural. O diálogo estabelecido no capítulo gira em torno das 

contribuições de Vygotsky (1998), Charlot (2000), Oliveira (2003) e Prestes (2010). 

No capítulo 6, apresentamos uma interlocução entre os autores e os atores (sujeitos) da 

investigação. Está composto por duas seções, a primeira descreve o contexto de aprendizado e 

a segunda expõe o perfil dos alunos do 3º ano. No interior de cada seção há subseções que 

foram organizadas a partir da análise do material empírico. 

O capítulo 7 traz as inter-relações que se estabelecem no contexto da sala de sala e 

uma discussão em torno da compreensão de como os alunos experimentam e interpretam suas 

experiências de aprendizado.  

Finalmente, expomos as considerações finais deste estudo. Apresentamos uma breve 

retomada dos objetivos e percurso da investigação, seguida das inferências às quais ela nos 

permitiu chegar. Além disso, apontamos para a necessidade de novas pesquisas que possam 

buscar compreender o fenômeno do aprendizado sob outras perspectivas e aprofundar as 

questões que surgiram ao longo deste estudo.  
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2 APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO 

  

           Este capítulo tem por finalidade apresentar os pressupostos epistemológicos que 

sustentam as escolhas metodológicas deste estudo, que objetiva compreender o processo de 

aprendizagem dos alunos no contexto da sala de aula do 3º ano do Ensino Fundamental. Em 

função do que o próprio objeto sugere, optamos por uma abordagem qualitativa.  

           Neste texto exporemos as características da investigação de natureza qualitativa, a 

justificativa da escolha pela pesquisa do tipo estudo de caso, o contexto e os sujeitos 

participantes, além dos instrumentos que foram utilizados para produzir as informações e do 

método utilizado na análise dos dados empíricos.   

 

2.1 A natureza qualitativa da pesquisa  

 

Minayo (2012) ressalta que a pesquisa qualitativa, por partir da realidade social, é 

utilizada pelas ciências sociais. Afirma que esta se diferencia não só por agir, mas por pensar 

e interpretar as ações vivenciadas e partilhadas com os seus pares. 

Bogdan e Biklen (1994) e Minayo (2012) comungam que a pesquisa qualitativa trata 

de questões muito particulares, que envolvem os humanos e que, caso os números sejam 

usados durante a investigação, podem ser analisados, mas nunca devem ser priorizados. 

A investigação qualitativa ganha visibilidade nos anos 1960, período de mudanças na 

sociedade. Tal abordagem, que até então era utilizada por acadêmicos treinados da área da 

sociologia e antropologia, passa a subsidiar a investigação por educadores com a atenção 

voltada para a experiência escolar das crianças pertencentes a minorias (BOGDAN; BIKLEN, 

1994).    

No início dos anos 1970, os métodos qualitativos já não são vistos como marginais. 

Nos anos 1989, os ideais pós-modernistas, em oposição às abordagens positivistas do 

conhecimento, que consideravam as virtudes do racionalismo, do “eu” estável e coerente, 

enfatizam a interpretação e a escrita como características centrais da investigação (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 45). Para eles, uma das principais influências do pós-modernismo nas 

metodologias qualitativas foi a modificação no entendimento da natureza da interpretação e 

no papel do investigador qualitativo como intérprete. 

Ao explicitar o uso da expressão “investigação qualitativa” os autores afirmam que 

esta é utilizada: 
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Como um termo genérico que agrupa diversas estratégias de investigação 

que partilham determinadas características. Os dados recolhidos são 

designados por qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos 
relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento 

estatístico. (BOGDAN; BLIKEN, 1994, p. 16).   

 

Reiteram que na pesquisa qualitativa os dados não são recolhidos com o intuito de 

testar hipóteses ou responder a questões construídas previamente. As abstrações são 

construídas na medida em que os dados são recolhidos e vão se agrupando. O interesse do 

investigador qualitativo está nos sentidos2 que as diferentes pessoas atribuem a um 

determinado fenômeno.   

Entendemos que a abordagem qualitativa proporciona uma abrangência e interação 

maior com os sujeitos da pesquisa considerando a gama de informações e interpretações 

obtidas por meio dessa linha, o que torna o estudo mais produtivo, visto que ela leva em conta 

a junção do sujeito com o objeto e busca fazer uma exposição e elucidação dos significados 

que as pessoas atribuem a determinados eventos.  

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 47), uma das características da pesquisa 

qualitativa é que “o ambiente natural se constitui a fonte direta de dados, sendo o investigador 

o instrumento principal”. Ela supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o 

ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regras através do trabalho intensivo 

de campo. Desta forma, o contexto, assim como a relação entre o pesquisador e o pesquisado, 

é de grande importância para o processo de investigação. 

A partir dos argumentos supracitados, consideramos a abordagem qualitativa como 

sendo a mais adequada ao objeto da investigação (processo de aprendizado dos alunos), visto 

que ela, conforme pontua Bogdan e Biklen (1994), tem como objetivos compreender o 

comportamento e a experiência humana por meio da qual se constroem e descrevem 

significados, privilegiando a perspectiva do sujeito, investigar a complexidade e o contexto 

natural em que os fenômenos ocorrem. 

 Outro argumento que nos leva à compreensão de que o nosso objeto de investigação 

sugere uma abordagem qualitativa, está firmado nas características deste tipo de abordagem 

apresentadas por Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004) ao citar Patton (1996) declara que 

 
A principal característica das pesquisas qualitativas é o fato de que estas 

seguem a tradição compreensiva ou interpretativa. Isto significa que estas 

pesquisas partem do pressuposto de que as pessoas agem em função de suas 

                                                             
2O termo sentido é aqui usado na perspectiva de Charlot (2000), representa aquilo que acontece ao indivíduo e 

que tem relação com outras coisas de sua vida e que é produzido nas relações com o mundo.  
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crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento tem 

sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo 

imediato, precisando ser desvelado. Dessa posição decorrem as três 
características essenciais aos estudos qualitativos: visão holística, abordagem 

indutiva e investigação naturalista. (PATTON, 1996 apud ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004, p. 131).  

 

Para Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004), a abordagem qualitativa se caracteriza 

como holística por partir do princípio de que só é possível compreender o significado de um 

comportamento ou evento a partir da compreensão das inter-relações que se estabelecem no 

contexto em que ocorrem. Esta é também indutiva porque garante liberdade de observação ao 

pesquisador e permite que as dimensões e categorias surjam durante a coleta e análise de 

dados. E, por fim, trata-se de uma investigação naturalística porque reduz a intervenção do 

pesquisador no contexto observado. 

Portanto, dada as características da abordagem qualitativa, pensada para este estudo, 

reafirmamos o argumento de que esta é capaz de orientar o nosso olhar para o nosso objeto.  

 

2.2 O tipo da pesquisa 

 

Por entendermos que investigar um caso específico nos oferece melhores condições de 

análise, pois permite estudá-lo em profundidade, apresenta flexibilidade, garante a unidade do 

caso, e favorece o entendimento do processo (GIL, 2009), optamos pelo estudo de caso, por se 

caracterizar como um tipo de pesquisa que melhor se adequa às perspectivas de nossa 

investigação. 

O estudo de caso é um dos tipos de pesquisa qualitativa que vem ganhando crescente 

aceitação na área da educação. Seu caráter particularista permite ao investigador debruçar 

sobre uma situação específica, com um intuito de descobrir o que há nela de mais essencial e 

característico.  Segundo Yin (2010), o estudo de caso 

 
permite que os investigadores retenham as características holísticas e 
significativas dos eventos da vida real – como os ciclos individuais da vida, 

o comportamento dos pequenos grupos, os processos organizacionais e 

administrativos, a mudança de vizinhança, o desempenho escolar, as 

relações internacionais e a maturação das indústrias. (YIN, 2010, p. 24). 
 

Um estudo de caso consiste em uma observação detalhada de um contexto, ou 

indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um acontecimento específico 

(MERRIAN, 1988 apud BOGDAN; BIKLEN, 1994), podendo ser realizado somente com um 

indivíduo ou com um grupo de pessoas. Sendo assim, a pesquisa em pauta se desenvolveu em 
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uma única turma de 3º ano de uma escola pública de Guanambi, em virtude de seu caráter 

singular, o que será explicitado ainda neste capítulo. 

Ademais, considerando algumas das características essenciais de um estudo de caso 

pontuadas por Gil (2009), tais como utilização de múltiplos procedimentos, o caráter unitário, 

a profundidade, a contemporaneidade, e a ligação do fenômeno ao contexto, entendemos que 

este tipo de investigação ofereceu-nos melhores condições de observar, descrever e interpretar 

um contexto de aprendizado no âmbito escolar.  

 Conquanto seja um tipo de pesquisa que tenha forte cunho descritivo, em que o 

pesquisador, geralmente, não possui a intenção de intervir sobre a situação, se limitando a 

mostrá-la como ela lhe surge, estudos desta natureza podem ter um alcance analítico, na 

medida em que o pesquisador pode interrogar a situação. Esta segunda possibilidade melhor 

correspondeu às nossas expectativas para esta investigação.  Portanto, assumimos neste 

trabalho um enfoque analítico, além de simplesmente exploratório ou descritivo, por 

concebermos que este possibilitou-nos problematizar o nosso objeto e confrontá-lo com a 

teoria existente. 

 

2.3 O contexto e os sujeitos da pesquisa 

 

A pesquisa se desenvolveu em uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental da Escola 

Cora Coralina3 de Guanambi-Bahia. Esta, localizada em bairro periférico, atende a um 

público composto predominantemente por famílias de classes populares. Os sujeitos da 

pesquisa foram umas das duas professoras4 e os 21 alunos da turma. 

O município de Guanambi, localizado no território de identidade (13) – Sertão 

Produtivo, no Sudoeste do Estado da Bahia está situado a 796 quilômetros da capital 

(Salvador). Possui uma área territorial de 1.296,654 km². Faz limite com os municípios de 

Igaporã, Caetité e Matina (ao Norte), Candiba e Sebastião Laranjeiras (ao Sul), Pindaí e 

Caetité (ao Leste) e Palmas de Monte Alto (a Oeste). Sua população estimada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) foi de 84.014 habitantes, ocupando a 

posição de 21º município mais populoso da Bahia. Abriga, ao lado de Caetité e Igaporã, o 

maior complexo eólico da América Latina.  

                                                             
3Este nome é fictício com o intuito de preservar a identidade da escola.  
4Há duas professoras na turma. Uma das professoras entra na sala uma vez na semana. Esta leciona as disciplinas 

Artes e Educação Física. Pela incompatibilidade de horários, tivemos dificuldade de realizar a entrevista com a 

referida professora, portanto, a professora entrevistada foi a que passa um tempo maior com os alunos.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Caetit%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igapor%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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 Guanambi apresenta taxa de escolarização de 97.8% para a população de 6 a 14 anos. 

Para atender a esta, a rede municipal de ensino está composta atualmente por 34 escolas, 

abrangendo sede e distritos. Esta rede atende crianças, jovens e adultos nas etapas de 

Educação Infantil (creches e pré-escola) e Ensino Fundamental (anos iniciais e finais). 

 Dentre as escolas da rede municipal, 23 atendem alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, sendo que 3 escolas possuem somente turmas do 1º e 2º anos, outras 3 apenas o 

2º e 3º ano, 1 está com o 1º e 3º ano, 2 apenas com turma de 3º ano e 14 das escolas que 

ofertam os primeiros anos do ensino fundamental possuem turmas dos três anos do Ciclo de 

Alfabetização, incluindo a instituição escolar onde desenvolvemos esta pesquisa.   

 Como já mencionado nas palavras introdutórias deste texto, escolhemos a Escola Cora 

Coralina como campo empírico para a pesquisa, uma vez que, a partir de um levantamento 

prévio, percebemos que os dados apontam para um aumento na nota do IDEB, conforme 

mostra o gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Evolução do IDEB na Escola Cora Coralina 

 

Fonte: Produzido pela autora, a partir dos dados de QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2017) 

 

 Observamos que a meta estabelecida foi atingida a partir de 2015, alcançando um 

valor de 4,8 no ano de 2017.  
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 Os dados também apontam que o índice de aprovação aumentou em praticamente 

todas as séries no ano de 2015 em relação a 2013, exceto no 4º ano em que a taxa diminui, 

porém, sofre um decréscimo no ano de 2017, conforme explicita o quadro 1. 

 

Quadro 1 - Taxa de aprovação nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental da 

Escola Cora Coralina 

Ano 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

2011 100,0 100,0 60,7 78,7 80,7 

2013 95,9 96,4 60,0 85,3 86,7 

2015 100,0 100,0 78,4 84,7 97,3 

2017 98,3 100,0 75,4 82,2 89,1 

 

             Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2017) 

 

 Os dados do quadro expõem ainda que a menor taxa de aprovação da escola se 

localiza no 3º ano. Esta informação nos instigou ainda mais a investigar o processo de 

aprendizado desses alunos.  

  A escolha pelo nome dado à escola neste trabalho não se deu de forma aleatória, mas 

de modo proposital. O pseudônimo Cora Coralina, adotado pela grande poetisa brasileira Ana 

Lins dos Guimarães Peixoto, que de origem humilde, tendo cursado apenas até a 3ª série do 

curso primário, escreve seu primeiro livro aos 75 anos de idade, se tornando uma das mais 

relevantes vozes femininas no cenário da literatura nacional, chegando a ocupar a 38ª cadeira 

na Academia Goiânia de Letras e recebe o título de Doutor Honoris Causa da Universidade 

Federal de Goiás, nos parece bastante oportuno para nomear a escola pesquisada.  

 A escola, aqui então chamada Cora Coralina, ilustra o cenário de um coletivo de 

resistência. Compõe um espaço composto por pessoas que, na sua grande maioria, de origem 

humilde, vem mostrando que, embora em condições de existência desfavoráveis, é possível 

vivenciar experiências exitosas. Pudemos ouvir, em conversa informal com a direção, relatos 

de uma significativa melhora no ambiente escolar, tanto no que se refere à disciplina dos 

alunos quanto aos resultados apresentados pelos mesmos. As afirmações se confirmam nos 

dados referentes à instituição, uma vez que a escola ocupa, no município, em 2017, a 7ª 

posição no que tange à nota do IDEB.  

 É importante compreendermos como os dados apresentados pelo sistema de avaliação 

externa se configuram no espaço escolar, uma vez que, embora estes demonstrem um avanço 

significativo, também revelam que ainda é alta a taxa de reprovação, especificamente no 3º 
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ano. Haveria uma relação entre os resultados apontados pelo sistema de avaliação nacional e o 

processo de aprendizado dos alunos?        

 A Escola Cora Coralina, localizada no perímetro urbano do município de Guanambi, 

funciona nos turnos matutino e vespertino. Atende alunos do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental. Recebeu, no ano de 2018, um número de 464 alunos, sendo 256 no turno 

matutino e 208 no turno vespertino.  

 Em relação à infraestrutura, a instituição possui nove salas de aula, sala de professores, 

diretoria/secretaria, dois sanitários para professores, dois sanitários para os alunos, cozinha, 

pátio coberto, quadra de esporte coberta, uma extensa área verde. Possui ainda um laboratório 

de informática que não se encontra em funcionamento em virtude da ausência de manutenção 

dos computadores e de professor. Este local está sendo utilizado como almoxarifado e foi o 

espaço onde aconteceram as conversas individuais com os alunos, entrevistas e realização das 

técnicas projetivas e testes de escrita. 

 Há na escola quatro turmas de 3º ano, sendo duas no turno matutino e duas no turno 

vespertino. Em virtude de nosso interesse em investigarmos o processo de aprendizado de 

apenas uma turma, pela viabilidade que a proposta nos concede, comunicamos os objetivos do 

estudo à direção da escola, que nos direcionou para as professoras da referida série. Ao serem 

informadas, as mesmas sinalizaram estarem dispostas a colaborarem com a nossa pesquisa. 

Procuramos então, a partir das falas das professoras e da observação dos resultados 

registrados nos diários de rendimento, traçar um perfil das quatro turmas. A partir das 

informações optamos por investigar a turma do 3º ano C (vespertino) por se caracterizar como 

destoante das demais, a que apresentava o maior número de alunos em condição de repetência 

e multirrepetência e de distorção idade-série.  

A turma é composta por 21 alunos, sendo oito meninas e treze meninos. Embora 

estejam em uma mesma série, são alunos com idade diversificada, compreendendo uma faixa 

etária de 8 a 14 anos. 

Os indicadores chamam a atenção para o número de alunos que está acima da idade 

prevista para o 3º ano, que é de 8 anos. Conforme expõe o gráfico 3, apenas 19%, 

correspondendo a 4 dos 21 alunos da turma, está dentro desta faixa etária.   
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Gráfico 3 - Faixa etária dos alunos do 3º ano C 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa 

           

Portanto, os dados explicitados no gráfico apontam para uma distorção idade-série, ou 

seja, para um atraso correspondente a dois ou mais anos escolares. Desta forma, 48% dos 

alunos do 3º ano C, correspondendo ao número aproximado de 10 alunos, se encontram nesta 

condição.    

 Para uma melhor visualização dos sujeitos desta pesquisa, expomos a seguir, nos 

quadros 2 e 3, de forma sucinta, um panorama da turma. Com o intuito de preservarmos a 

identidade dos participantes (alunos e a professora), utilizamos nomes fictícios. No momento 

do contato individual com os alunos e com a professora durante a entrevista, foi sugerido a 

cada um que pensasse em um nome para representá-lo neste trabalho. Portanto, cada aluno, 

assim como a professora estará sendo aqui identificado através do nome que escolheu.  
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Quadro 2 - Caracterização dos alunos do 3º ano C 

Nomes Idade
5
 Regularidade/ 

Repetência 

Número de faltas 

1 - Superman  8 anos Regular 21 

2 - Igor 8 anos e 8 meses Regular 48 

3 - Beatriz 8 anos e 9 meses Regular 19 

4 - Lara 8 anos e 11 meses Regular 11 

5 - Marília Azevedo  9 anos e 1 mês Regular 48 

6 - Pedro 9 anos e 3 meses Regular  29 

7 - Ana Luiza  9 anos e 4 meses Regular  7 

8 - Zói 9 anos e 6 meses Repetente  23 

9 - Larissa Manuela 9 anos e 10 meses Regular 35 

10  - Eduardo Costa  9 anos e 10 meses  Repetente  55 

11 - Cristiano Ronaldo 9 anos e 11 meses Repetente  58 

12 - Gabriel de Jesus 10 anos e 3 meses Repetente  12 

13 - Jacson 10 anos e 5 meses Repetente  38 

14 - Neymar 10 anos e 6 meses Repetente 13 

15 - Rafael 10 anos e 6 meses Multirrepetente 36 

16 - Daiane 10 anos e 10 meses Repetente  3 

17 - Bruno  10 anos e 11 meses Multirrepetente  17 

18 - Camila  11 anos e 4 meses Multirrepetente 16 

19 - Sabrina 11 anos e 4 meses Multirrepetente 16 

20 - João Lucas 11 anos e 4 meses Multirrepetente 13 

21 - Luan Santana 14 anos e 6 meses  Multirrepetente  1 

Fonte: Elaborado pela autora com os dados da pesquisa   

 

Quadro 3 - Caracterização da professora do 3º ano C 

Nome Idade Tempo de atuação 

como docente 

Séries que já 

lecionou/leciona 

Tempo de atuação 

no 3º ano 

Esperança 55 anos 30 anos Creche, 2º, 3º, 4º e 5º ano 5 a 6 anos 

 

Fonte: Elaborado pela autora com os dados da pesquisa  

 

 O quadro 2 mostra que há apenas oito alunos cursando o 3º ano pela primeira vez. Sete 

são repetentes e seis alunos estão cursando o 3º ano pela 3ª vez (multirrepetente). Os dados 

também apontam para uma frequência bastante irregular na turma. Notamos que alguns 

                                                             
5A idade dos alunos foi calculada no início do cotejamento dos dados empíricos (mês de junho de 2018). 
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alunos já ultrapassaram o limite de faltas para o ano letivo e que não há uma relação entre a 

frequência dos alunos e as condições de reprovação, visto que ela também é baixa em crianças 

em situação regular.   

 O quadro 3 nos informa que a professora já lecionou em outras séries do Ensino 

Fundamental, mas já está há 5/6 anos lecionando no 3º ano do referido segmento. 

   

2.4 Instrumentos e procedimentos de coleta dos dados  

 

A escolha dos instrumentos e procedimentos de coleta dos dados se deu também em 

função de algumas das caraterísticas da epistemologia qualitativa apontadas por Bogdan e 

Biklen (1994) e das peculiaridades de um estudo de caso que, entre outras coisas, permite ao 

pesquisador valer-se de uma variedade de instrumentos e estratégias.  

Considerando que na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente 

natural, constituindo o investigador o instrumento principal e que as ações podem ser melhor 

compreendidas se observadas onde de fato ocorrem, optamos pela observação participante, 

que consiste em uma técnica através da qual o pesquisador pode obter informações sobre a 

realidade dos sujeitos envolvidos no próprio contexto em que o fenômeno acontece.  

Portanto, através da técnica de observação participante, adentramo-nos no contexto da 

sala de aula, na tentativa de conhecer e nos tornar conhecidas dos sujeitos, procurando ganhar 

a confiança dos mesmos e observar o contexto de aprendizagem de perto, compreendendo um 

período de 6 meses. O primeiro contato ocorreu no dia 14 de junho de 2018, sendo retomado 

em 9 de julho, após o recesso e se estendeu até o dia 17 de dezembro. As visitas aconteceram 

com uma frequência média de dois dias semanais, e no último mês intensificamo-las em 

virtude da necessidade de realização dos testes projetivos e da proposta de atividades coletivas 

na turma.  

Ainda, enquanto estivemos observando o contexto da sala de aula, realizamos algumas 

atividades coletivas, tais como: contação de história, dinâmica de grupo, proposta de 

construção coletiva de história e atividade escrita em dupla. Estas atividades estão detalhadas 

no capítulo de análise deste trabalho. 

Durante a observação nos atentamos para questões como: Qual o número de alunos da 

turma? Como é a sala de aula, como ela está organizada? Em quais circunstâncias os alunos 

são elogiados? Os alunos se oferecem para dar respostas nas discussões? Os alunos realizam 

seus trabalhos de forma independente? A dinâmica da turma otimiza a cooperação ou a 

competição?  
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Com o objetivo de ampliar as nossas possibilidades de compreender o que os sujeitos 

experimentam e como interpretam suas experiências, realizamos entrevista semiestruturada 

com os alunos e com a professora. Estas aconteceram individualmente, na própria escola, no 

espaço construído para laboratório de informática, que não se encontra em funcionamento e 

tem servido de almoxarifado. Combinamos com a professora que as entrevistas com as 

crianças aconteceriam no momento das aulas e que cada um seria convidado a se ausentar da 

aula por alguns minutos. A entrevista com a professora foi realizada no seu dia de Atividade 

Complementar (AC).     

 

2.4.1 As técnicas projetivas 

 

            Com o intuito de alcançarmos o objetivo de compreender as inter-relações que se 

estabelecem no contexto da sala de aula, optamos por utilizar técnicas projetivas como 

instrumento de produção de informações.  

             As técnicas projetivas, como são usadas atualmente no campo da psicopedagogia, são 

apresentadas por Jorge Visca (2009). O autor explicita que embora estas já tivessem sido 

usadas antes de 1939, foram, neste mesmo ano, designadas pela primeira vez, por Lawrence 

K. Frank, como um grupo de provas cujo objetivo principal era evocar do sujeito aquilo que 

seria a expressão do seu mundo pessoal e dos processos de sua personalidade (VISCA, 2009, 

p. 19). 

           Visca (2009) explicita que o termo projeção foi utilizado pela primeira vez em 

psicologia no ano de 1894 por Freud e que tanto nesta área como na neuropsicologia, designa 

a operação pela qual um fato neurológico ou psicológico é deslocado e localizado no exterior, 

sendo a operação pela qual o sujeito tira de si e coloca no outro, pessoa ou coisa, qualidades, 

sentimentos, desejos e outros.     

           Considerando que a episteme, ou seja, o modo de conhecer não é único nem uniforme, 

a Psicopedagogia é orientada por uma Epistemologia Convergente, inicialmente 

compreendida e estudada pelo psicopedagogo argentino Jorge Visca. Esta integra, 

simultaneamente, as contribuições da Psicanálise, da Escola de Genebra e da Psicologia 

Social. Tal contribuição possibilita uma reflexão a partir da ideia de se articular saberes, 

proporcionando um melhor fluxo do conhecimento, abrindo caminhos para a compreensão do 

fenômeno da aprendizagem.  

A Psicanálise, criada pelo neurologista austríaco Sigmund Freud (1856-1939), se 

interessa, predominantemente, pelas manifestações emocionais do sujeito. Suas descobertas 
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iluminam os aspectos afetivos da personalidade e da conduta. Segundo ela, dois sujeitos com 

igual nível cognitivo e investimentos afetivos distintos em relação a um objeto aprenderão de 

forma diferente (VISCA, 1991, p. 65). 

A Escola de Genebra, representada por figuras como Jean Piaget, que tem como 

principal objeto os níveis de inteligência, defende que esta não é inata nem adquirida, mas o 

resultado de uma construção devida à interação das pré-condições do sujeito e as 

circunstâncias do meio social. Suas descobertas iluminam os aspectos cognitivos da 

personalidade e da conduta. Segundo esta escola, ninguém pode aprender além do que sua 

estrutura cognitiva permite (VISCA, 1991).  

Outra corrente teórica compreendida na Epistemologia Convergente é a Psicologia 

Social, uma ciência que tem como objeto o estudo das manifestações comportamentais 

suscitadas pela interação de uma pessoa com outras pessoas, criada pelo psicanalista Pichon 

Rivière (1998). Para ele o sujeito não é só um sujeito relacionado e sim produzido, pois é o 

resultado da interação entre indivíduos, grupos e classes. De acordo com a Psicologia Social, 

se ocorresse uma absoluta paridade do cognitivo e afetivo em dois sujeitos de cultura distinta, 

suas aprendizagens em relação a um mesmo objeto seriam diferentes, em virtude das variadas 

influências dos meios socioculturais (VISCA, 1991, p. 65-66). 

Em relação a esta concepção denominada de Epistemologia Convergente, Visca 

(1991), seu criador, declara que 

a prática assistencial evidencia que nem as estruturas cognitivas, nem a 
afetividade, nem a influência do meio, por si só, conseguem explicar os 

processos normais e patológicos da aprendizagem, enquanto que a 

integração destes fatores oferece uma ótica mais ampla e profunda. (VISCA, 
1991, p. 80).  

 

Por trabalhar com um conceito de aprendizado que remete a uma visão de homem 

como sujeito ativo no processo de interação com o meio físico e social, a Psicopedagogia não 

lida diretamente com o problema, mas sim com o sujeito envolvido no problema, e desta 

forma deve contemplar a convergência de diferentes áreas, embasada na psicologia cognitiva, 

social e psicanálise, buscando uma abordagem abrangente do sujeito, pois este é um ser que 

pensa, raciocina, tem desejos, se relaciona, se emociona, se sensibiliza. 

Nesta perspectiva, quando se aprende, o que está em jogo, além da dimensão da 

inteligência, é a dimensão emocional no que se refere ao vínculo ou vínculos que um sujeito 

estabelece com o aprendizado propriamente dita. Estes, segundo Visca (2009), podem ser 

investigados através das técnicas projetivas.   
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Por conceber o aprendizado em um sentido mais amplo, considerando não apenas a 

que se produz no contexto escolar, mas também as que se elaboram no meio familiar e 

comunitário, o autor considera que não só interessa saber  

 
qual é o vínculo que o sujeito estabelece com o docente, a sala de aula, os 
companheiros e a escola, como também importa a relação com os adultos 

significativos que lhe oferecem modelos de aprendizagem, e os cenários 

onde tudo isso acontece; com os colegas fora do ambiente escolar e consigo 
mesmo, enquanto aprendiz em diferentes momentos de sua vida cotidiana. 

(VISCA, 2009, p. 16).   

 

Ainda segundo Visca (2009), os diferentes vínculos, ou seja, as diferentes relações que 

o sujeito vai estabelecendo constituem, por um lado, uma rede de relações universais dado 

que todos estão imersos nela, e por outro, relações particulares, uma vez que cada sujeito 

estrutura cada vínculo de modo singular.   

Portanto, estamos compreendendo o vínculo como a maneira particular pela qual o 

indivíduo se relaciona com o outro, com o objeto, com o mundo. Chamat (1997), ao fazer 

referência à psicanálise de Klein (1962) considera que o nível e o tipo de vinculação que a 

criança estabelece com as pessoas que a cercam vão determinar o nível e o tipo de vinculação 

que são estabelecidos com o conhecimento, repercutindo, assim, no seu aprendizado escolar. 

Na Psicopedagogia as técnicas projetivas têm como objetivo geral investigar a rede de 

vínculos que um sujeito pode estabelecer no domínio escolar, familiar e consigo mesmo. 

Visca (2009) pontua dez técnicas existentes6, elucidando o objetivo, aplicação, fundamentos e 

análise referente a cada uma delas. 

Considerando o conjunto das técnicas projetivas, fitando no objetivo do nosso estudo 

para o qual esse instrumento aponta, mencionaremos as três delas que foram pensadas e 

realizadas a cada um dos sujeitos (alunos) desta investigação.      

A primeira técnica é a nomeada de Par Educativo, de autoria de Malvina Oris e Maria 

Luisa S. de Ocampo, que tem como objetivo investigar o vínculo de aprendizagem. Ao 

realizar a técnica, foi pedido à criança que desenhasse duas pessoas, uma que ensina e outra 

que aprende. Após a conclusão do desenho, foi solicitado o nome e a idade de cada uma das 

pessoas representadas no desenho, em seguida, que escrevesse um título para o desenho e 

relatasse o que estava acontecendo.  Esta técnica se fundamenta no princípio de que o vínculo 

                                                             
6As dez técnicas projetivas apresentadas por Jorge Visca em seu livro Técnicas Projetivas Psicopedagógicas e 

pautas gráficas para sua interpretação (2009) são: Par educativo, eu com meus colegas, a planta da sala de aula, 

família educativa, a planta da minha casa, as quatro partes de um dia, o desenho em episódios, fazendo o que 

mais gosto, o dia do meu aniversário e nas minhas férias.  
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de aprendizagem pode ser abordado através da investigação da relação com os objetos de 

aprendizagem, com quem ensina e de quem aprende.  

Segundo Visca (2009, p. 38), “a representação destas três unidades de análise: objetos, 

ensinante, e aprendente e de suas relações, são altamente representativas do tipo de vínculo 

que cada ser humano estabelece com a aprendizagem”.   

A segunda técnica que utilizamos como instrumento de produção de informação é a 

intitulada Eu com meus colegas, de autoria da Professora Sara Bozzo de Shettini, cujo 

objetivo é investigar o vínculo que o sujeito possui com os colegas. Inicialmente, foi 

solicitado ao entrevistado que se desenhasse com os seus colegas de classe, em seguida, 

pedimos que o apontasse no desenho e nomeasse as demais pessoas representadas. 

Solicitamos que falasse sobre cada um dos colegas e por fim foi perguntado: Caso pudesse ser 

um de seus colegas, quem gostaria de ser e por quê?  

Esta técnica está fundamentada no entendimento de que quando alguém pertence a um 

grupo do qual recebe educação, sua aprendizagem não dependerá apenas de suas condições 

internas e de como esta educação é comunicada, mas também dos vínculos que estabelece 

com os demais. Visca (2009) salienta que o conhecimento de como é vivenciada uma relação 

grupal é um dado altamente significativo para entender o modo como um educando aprende 

em seu meio escolar.   

Por fim, utilizamos a técnica Família educativa, que objetiva analisar o vínculo de 

aprendizagem com o grupo familiar e cada um dos integrantes do mesmo. Inicialmente, 

pedimos ao entrevistado que desenhasse a sua família, cada um fazendo o que sabe fazer. 

Após a conclusão do desenho, solicitamos que identificasse o nome, a idade e o que cada um 

estava fazendo, em seguida, indagamos se a família ensina o que sabe fazer, o que mais gosta 

de fazer com a família. No momento das interlocuções foram surgindo perguntas a depender 

das circunstâncias. As falas consideradas relevantes estão apresentadas no capítulo de análise 

dos dados produzidos.  

De acordo com Visca (2009), a técnica Família educativa se fundamenta na 

compreensão de que a família inaugura o meio onde se constroem as aprendizagens mais 

fundamentais. A mesma oferece os modelos de identificação mais primitivos, a partir dos 

quais os vínculos de aprendizagem são elaborados. 

Portanto, as técnicas projetivas supracitadas, realizadas consecutivamente, com todos 

os alunos da turma, individualmente e em ambiente externo à sala de aula7, possibilitou-nos 

                                                             
7Na ocasião foi possível fazer o registro escrito das falas dos sujeitos. 
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investigar o vínculo de aprendizagem (ensinante e aprendente), o vínculo que o sujeito possui 

com os colegas da escola e o vínculo de aprendizagem com o grupo familiar e cada um dos 

integrantes do mesmo. Os dados produzidos nos ajudaram a compreender, principalmente, 

como se dar as inter-relações no contexto da sala de aula, mas, além disso, possibilitou-nos 

também analisar relações de aprendizagem em contexto extraescolar.   

 

2.4.2 Testes de escrita 

 

Tendo como pressuposto teórico a Psicogênese da Língua Escrita, pretendemos 

analisar os registros escritos produzidos pelos alunos, sujeitos da pesquisa, com o intuito de 

identificar em que nível cada um deles se encontra, não apenas focando no produto, ou seja, 

nos aspectos gráficos dessas produções, mas nas suas condições de produção, naquilo que se 

quis representar e as estratégias utilizadas para estas representações, entendendo, a partir de 

Ferreiro (2001), que a aparência gráfica não é garantia de escrita.  

Sob grande influência da Psicogenética de Jean Piaget associada aos conhecimentos da 

psicolinguística, Emília Ferreiro desenvolve, na década de 1980, sua teoria denominada 

Psicogênese da Língua Escrita, através da qual afirma que todos os conhecimentos possuem 

uma gênese e são produzidos pelo próprio indivíduo, logo este é visto como sujeito e não 

como objeto do conhecimento.  

Para a autora, a criança busca uma regularidade, constrói diferentes hipóteses sobre a 

escrita antes mesmo de chegar à compreensão do sistema alfabético. Portanto, numa 

perspectiva construtivista, “a escrita infantil segue uma linha de evolução surpreendentemente 

regular, através de diversos meios culturais, de diversas situações educativas e de diversas 

línguas” (FERREIRO, 2001, p. 18).         

Considerando a linha de evolução da escrita infantil, Ferreiro (2001) distingue três 

grandes períodos. O primeiro deles é o da distinção entre o modo de representação icônico 

(momento em que a criança utiliza o desenho para reproduzir a forma dos objetos) e o não-

icônico (momento em que utiliza o grafismo, não para representar a forma dos objetos). 

Segundo a autora, a distinção entre desenhar e escrever é de fundamental importância para os 

períodos seguintes, pois, ao esboçarem as primeiras tentativas, embora ainda não estejam 

seguindo normas de escrita, a criança já está buscando desenvolver uma aproximação ao 

traçado real das letras convencionais. 

O segundo período é caracterizado como o momento em que a criança dedica um 

grande esforço intelectual na construção de formas de diferenciação entre as escritas, com 
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variações sobre os eixos qualitativos e quantitativos. Seguindo os critérios intrafigurais que se 

expressam sobre o primeiro eixo, a criança escreve sem considerar a quantidade de letras 

correspondente às palavras, alternando o repertório e a posição das letras ou utilizando 

escritas iguais para palavras diferentes.             

Na etapa seguinte, a criança começa a utilizar critérios interfigurais. Busca um modo 

de diferenciação, variando a quantidade de letras de uma escrita para outra, conseguem 

apresentar uma variação no repertório de letras utilizadas. Neste momento, é possível 

observar características qualitativas nas produções escritas, uma vez que é comum a criança 

associar o tamanho da escrita ao tamanho real do objeto representado. Nesta ótica, a criança 

utilizaria, por exemplo, poucas letras para representar a palavra formiguinha e muitas letras 

para representar a palavra boi. 

Segundo Ferreiro (2001), nos dois períodos supracitados, as hipóteses da criança são 

definidas como pré-silábica, entretanto, no momento em que a escrita começa a ser regulada 

pela diferenciação entre os significantes sonoros, há um ingresso no terceiro momento o qual 

ela chama de fonetização da escrita. Este se inicia no período silábico, passando pelo silábico 

alfabético e culminando no alfabético.        

A hipótese silábica se caracteriza como a escrita na qual a criança começa a utilizar 

uma letra para representar uma sílaba, sem omitir sílabas e sem repetir letras. No início, ela 

busca representar cada sílaba sem se preocupar com o valor sonoro, posteriormente as letras 

passam a adquirir valores sonoros, assim, já não utiliza qualquer letra para representar um 

determinado som, mas aquela que corresponde ao som a ser representado. 

O período posterior é caracterizado pela hipótese silábica-alfabética que “marca a 

transição entre os esquemas prévios em vias de serem abandonados e os esquemas futuros em 

vias de serem construídos” (FERREIRO, 2001, p. 27). Neste momento a criança já possui 

consciência da importância das vogais e consoantes na escrita de uma palavra e busca fazer 

uso de ambas, porém, podem acontecer omissões ou acréscimos de algumas letras no interior 

das sílabas. 

O ingresso no último passo de compreensão do sistema de escrita socialmente 

estabelecido, a hipótese alfabética, se dá no momento em que a criança descobre que a sílaba 

não pode ser considerada como uma unidade, mas que ela é reanalisável em elementos 

menores. E à medida que vão interagindo com a linguagem escrita, vai percebendo que esta 

não corresponde a uma fiel representação da fala.  

Desse modo, o início do período alfabético é marcado por novos problemas como a 

descoberta de que uma letra pode não ser o suficiente para representar uma sílaba, assim 
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como duplicar a quantidade de letras por sílaba não pode ser regra, uma vez que há sílabas 

com diferentes números de letras (uma, duas, três ou mais). Além desses, a criança enfrentará 

os problemas ortográficos, posto que não existe uma regularidade entre letras e sons 

(FERREIRO, 2001). 

Portanto, no momento em que a criança apresenta a escrita alfabética é comum 

encontrarmos em sua produção a omissão ou acréscimo de letras nas sílabas, trocas de letras 

de sons semelhantes ou troca de posição de algumas letras nas sílabas, pois mesmo tendo 

atingido esta fase de compreensão da escrita, nem sempre a produção corresponderá à escrita 

convencional. Tais falhas na ortografia não são consideradas “erros” para a psicogênese, mas 

a constatação de que a produção escrita da criança é o resultado de descobertas e não de mera 

cópia. 

Destarte, ancoradas nos aportes da psicogênese, realizamos a proposta de produção 

escrita aos alunos. Esta foi feita individualmente, em ambiente externo à sala de aula. Foi 

solicitado à criança que registrasse uma relação de nove palavras8, previamente selecionadas e 

em seguida, registrasse duas frases (ditadas) usando três palavras da lista em cada uma delas.  

A primeira proposta de registro escrito ocorreu no início do período de produção das 

informações, no mês de julho de 2018 e ao final do período estabelecido para permanência no 

campo (as duas primeiras semanas de dezembro de 2018), logo a proposta de escrita foi 

realizada no início do 2º semestre e no final do período letivo do corrente ano. No capítulo de 

análise deste estudo apresentamos as características da escrita dos alunos do 3º ano C, 

traçamos um quadro comparativo para sinalizar os avanços observados. 

Importa salientar que a caracterização da escrita dos alunos se fez necessária, uma vez 

que nossa pretensão é compreender como se dá o processo de aprendizagem destes. 

Ancoramo-nos na compreensão de que a qualidade da escrita impacta a aprendizagem das 

crianças, uma vez que aquelas que ainda não compreendem ou fazem uso do sistema de 

escrita alfabética, principalmente por estarem cursando uma série que exige delas tal 

competência, poderão apresentar dificuldades para aprender, para compreender ou abstrair 

conceitos, ou ainda estabelecer vínculos negativos com a aprendizagem escolar.      

 

 

            

                                                             
8A relação das palavras foi pré-selecionada considerando a quantidade de sílabas e um mesmo campo semântico, 

desta forma, foi proposto que registrassem quatro nomes de brinquedos (bola, boneca, peteca e bicicleta) 

compostos por duas, três e quatro sílabas.  
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2.5 Procedimento de análise e interpretação das informações   

 

 Levando em consideração os pressupostos teóricos que sustentam este estudo, assim 

como os objetivos propostos para tal, optamos pela técnica da triangulação para tratamento 

das informações obtidas no campo empírico.   

 A triangulação consiste em uma estratégia de análise de dados que pode ser utilizada 

na pesquisa quantitativa e qualitativa (MINAYO, 2010) desde que se considerem as 

especificidades de cada abordagem. Na última abordagem, a que nos interessa nesta 

investigação, o que serve de informação é a presença ou ausência de uma dada característica 

de conteúdo ou de um conjunto de características em um determinado fragmento de 

mensagem que é levado em consideração. No nosso caso temos os registros escrito e 

pictográfico dos alunos, o conteúdo manifesto através de suas falas, os relatos orais dos 

alunos e da professora, as ações e reações no contexto da sala como um conjunto de 

fragmentos de mensagem que buscamos considerar e analisar. 

 Nesta perspectiva, procuramos analisar cuidadosamente todo o material empírico, 

buscando estender o olhar não apenas ao produto (material produzido), como a dinâmica 

(modo como se deu a produção), não apenas no que foi dito, mas também no não dito, 

empregando esforços para superação dos limites do senso comum.      

 Segundo Minayo (2010), a referida estratégia de análise possibilita um cruzamento de 

diferentes pontos de vista, permite a utilização de variadas técnicas de coleta de dados e uma 

articulação entre os aspectos teóricos e empíricos.  

 Os dados empíricos do estudo estão compostos pelo conjunto das técnicas projetivas, 

proposta de registro escrito, entrevistas, a proposta de atividades coletivas, assim como 

observação do ambiente natural (sala de aula). Estes foram utilizados e analisados objetivando 

compreender como ocorre o aprendizado dos alunos, bem como o pensamento dos mesmos, 

manifesto no conteúdo produzido, sobre o processo. 

 Inicialmente, no momento em que Minayo (2010) chama de primeiro processo 

interpretativo, correspondente à leitura compreensiva das informações, fizemos a transcrição 

das entrevistas (digitação), dos dados registrados durante a observação, no intuito de 

organizar o material para a etapa seguinte. As falas dos alunos, registradas no momento das 

técnicas projetivas foram organizadas em um único quadro. Nesses quadros também foram 

registradas as características de cada um dos três desenhos produzidos. 

 Posteriormente, realizamos a avaliação dos dados (pré-análise), o contato intenso com 

o material, com intuito de explorá-lo ao máximo, de comparar dados, de observar elementos 
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de ligação nas diferentes fontes. Usamos marcadores coloridos para acentuar as falas e 

iniciamos um processo de desdobramento do texto em unidades de sentido. 

 Considerando que a compreensão do material produzido não é suficiente (MINAYO, 

2010), pois é necessário que a leitura esteja ancorada em conceitos e referenciais teóricos, 

partimos para a segunda etapa, objetivando estabelecer um diálogo entre a leitura 

compreensiva e a teoria adotada no estudo.  

 Na segunda etapa interpretativa, caracterizada como análise contextualizada e 

triangulada dos dados, realizamos uma leitura aprofundada de todo o material selecionado, 

buscando compreendê-los à luz dos autores sobre os quais nos debruçamos no estudo e da 

análise conjuntural, a nível micro e macro estrutural.      

  Os capítulos 6 e 7, destinados à análise dos dados, estão compostos por duas seções 

cada um. Estas foram constituídas a partir de um conjunto de categorias, escolhidas a priori, 

em função dos objetivos deste estudo. Cada uma das quatro seções está composta por 

subseções (três a cinco) definidas a posteriori a partir da análise do material empírico. 

 A primeira seção A descrição do contexto de aprendizado, foi pensada com o intuído 

de mobilizar o objetivo de descrever o contexto de aprendizagem. Nela expomos as 

características do contexto observado, discutimos, em diálogo com os autores, o que há neste 

espaço e o que as atividades individuais e coletivas revelam. Trazemos nesta seção os dados 

obtidos através das observações e das atividades proposta pela pesquisadora em sala de aula. 

Vimos nesta a possibilidade de compreender como os alunos agem diante de uma proposta de 

atividade diferente daquelas que têm o hábito de realizar. 

 Na segunda seção O perfil dos alunos, apresentamos os resultados dos níveis de leitura 

e escrita à luz da Psicogênese da Língua Escrita, expomos em forma de figura a produção 

escrita dos alunos, os casos de evolução, traçamos um quadro comparativo mostrando 

características da escrita no primeiro e segundo teste. A análise dessas escritas e mais ainda, a 

maneira como ela foi produzida nos ajudou a compreender quais esforços e estratégias os 

alunos utilizam no processo de aprendizado da leitura e da escrita.  

 Para desenvolvimento da terceira seção As inter-relações no contexto da sala de aula, 

analisamos os desenhos produzidos pelos alunos nas técnicas projetivas (Par educativo, eu 

com meus colegas e família educativa). Atentamo-nos para as características do traço, as 

pessoas representadas e/ou os casos de omissão, a relação entre a fala e o que foi representado 

através do desenho. Nesta seção nos ancoramos nos pressupostos teóricos de Jorge Visca 

(2009) para análise das produções e dialogamos com outros autores a partir do que os dados 

empíricos foram revelando. Ainda nesta categoria, os dados produzidos na entrevista com a 
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professora nos ajudaram a mobilizar o objetivo de compreender as inter-relações que são 

estabelecidas na turma. 

Com o intuito de mobilizar o objetivo de analisar como os alunos experimentam e 

como interpretam suas experiências, estabelecemos uma última categoria que compõe a seção 

Como os alunos experimentam e interpretam suas experiências. Neste momento fizemos uma 

leitura exaustiva das falas dos sujeitos, produzidas no momento das entrevistas 

semiestruturadas. Organizamo-las primeiramente por aluno, buscando olhar para o sujeito 

como um todo a fim de identificar unidades de sentido nas respostas apresentadas. 

Posteriormente, classificamos as perguntas em três blocos. Analisamos a fala de todos os 

alunos em cada um desses blocos e identificamos unidades que nos ajudaram a compreender 

como os alunos experimentam e interpretam suas experiências.  

 Diante do objetivo de compreender como ocorre o processo de aprendizado dos alunos 

do 3º ano e por se tratar de um estudo de caso, lançamos mão de uma variedade de 

instrumentos, mesmo conscientes do quanto seria desafiador a análise de todo o material 

empírico, por entendermos que os dados obtidos por meio de diferentes fontes nos ajudariam 

na compreensão de um processo que é tão complexo como o contexto de uma sala de aula. 

 Considerando os textos e os contextos, os objetivos, os pressupostos teóricos e todos 

os dados produzidos no campo empírico, buscamos, ao final, construir uma síntese, 

estabelecendo o cruzamento das informações através de um diálogo entre os dados empíricos, 

os autores e a análise da conjuntura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

3 APRENDIZADO NO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: O QUE REVELAM 

OS ESTUDOS E PESQUISAS? 

 

Cada investigador analisa minuciosamente os trabalhos dos investigadores 
que o precederam e, só então, compreendido o testemunho que lhe foi 

confiado, parte equipado para a sua própria aventura (BENTO, 2012, p.1 

apud CARDOSO et al, 2010).   

 

Nesta perspectiva, o que chamamos aqui de “estado do conhecimento”9, é entendido 

como uma possibilidade de o pesquisador retomar o seu tema de pesquisa a partir daquilo que 

já foi analisado e anunciado por outros pesquisadores.  

Coadunando da ideia de Bento (2012), que considera a revisão de literatura uma parte 

vital do processo de investigação, e declara que ela é indispensável não somente para definir 

bem o problema, mas também para obter uma ideia precisa sobre o estado atual dos 

conhecimentos sobre um dado tema, as suas lacunas e a contribuição da investigação para o 

desenvolvimento do conhecimento, foi feita uma revisão sistemática dos estudos 

desenvolvidos acerca do processo de aprendizagem no 3º ano do Ensino Fundamental.  

O propósito da revisão é apresentar um mapeamento da produção acadêmica, nos 

últimos dez anos, envolvendo a temática em questão, buscando identificar, selecionar e 

analisar abordagens, métodos e posicionamentos de pesquisadores de diferentes níveis 

acadêmicos (graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado), no intuito de encontrar 

lacunas e evidências que possam nortear a nossa própria investigação.    

De acordo com Sampaio e Mancini (2007) as revisões sistemáticas consistem em um 

tipo de estudo que serve como norteador no desenvolvimento de projetos e indicador de novos 

rumos para investigações futuras. Segundo elas, tais revisões possuem o caráter de serem 

metódicas, explícitas e passíveis de reprodução. Este capítulo consiste em uma descrição do 

método utilizado na revisão de literatura, bem como em uma exposição dos diferentes 

resultados encontrados em artigos, monografias, dissertações e teses.     

 

3.1 O que já foi produzido: o percurso da busca 

 

Em um primeiro momento foi feita uma busca na Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED). Foram visitados o GT 10 – Alfabetização, 

                                                             
9Estado de conhecimento é identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a produção 

científica de uma determinada área, em um determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, 

dissertações e livros sobre uma temática específica (MOROSINI; FERNANDES, 2014, p. 155). 
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Leitura e Escrita e o GT 13 – Educação Fundamental num período que compreende as 

reuniões ocorridas entre 2008 e 2017. A escolha por estes GT se deu por considerarmos que 

neles poderíamos encontrar trabalhos que se aproximassem do nosso objeto de investigação 

(processo de aprendizagem no 3º ano do Ensino Fundamental). O quadro abaixo apresenta a 

quantidade de trabalhos publicados em cada GT, destacando o número de artigos referentes à 

alfabetização e Ensino Fundamental de 9 anos. Esta classificação decorreu apenas da leitura 

dos títulos dos trabalhos.   

Quadro 4 - Levantamento de trabalhos produzidos nos últimos 10 anos pelo GT 10 – 

Alfabetização, Leitura e Escrita e o GT 13 – Educação Fundamental da Anped 

           Fonte: Elaborado pela autora com os dados da pesquisa 

 

O levantamento, exposto no quadro 4, nos permite observar que há poucos trabalhos 

relacionados à alfabetização, Ensino Fundamental de 9 anos e ciclo de alfabetização no GT 13 

(Educação Fundamental) e no GT 10 (Alfabetização, Leitura e Escrita) os trabalhos têm se 

concentrado no tema da alfabetização, sendo quase inexistentes os trabalhos relacionados ao 

ciclo de alfabetização. 

Após a análise dos títulos, procedeu-se a leitura dos resumos com o intuito de 

selecionar, a partir das informações contidas nestes, algumas temáticas que pudessem trazer 

contribuições para a nossa investigação. A seguir apresentamos os títulos, autores, ano e 

objetivo dos artigos que passaram a ser objeto de uma apreciação mais profunda. Dentre os 

trabalhos publicados no GT 10 (Alfabetização, Leitura e Escrita), três nos chamou a atenção 

pela proximidade com a nossa temática.  

REUNIÃO GT 

10 

GT 

13 

SOBRE 

ALFABETIZAÇÃO 

SOBRE E.F 

DE 9 ANOS  

SOBRE CICLO DE 

ALFABETIZAÇÃO 

ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GT 10         GT 13 

 

GT 10   GT 13  

 

  GT 10         GT 13 

 

 

 
31ª              

1
18 

 
15 

 
     18                  1 

 
     0            0 

 
      1                 2 

 
2008 

 

32ª 

 

18 

 

18 

 

     15                  2 

 

     0            0 

 

       0                3 

 

2009 

 
33ª 

 
17 

 
18 

 
      7                   0 

 
     0            2 

 
       0                0 

 
2010 

 

34ª 

 

22 

 

16 

 

      8                   0 

 

     0            3 

 

       0                0 

 

2011 

 
35ª 

 
17 

 
19 

 
      4                   0 

 
     2           2 

 
       1                0 

 
2012 

 

36ª 

 

13 

 

17 

 

      4                   1 

 

     0           0 

 

       0                0 

 

2013 

 
37ª 

 
20 

 
22 

 
      4                   1 

 
     1           0 

 
       0                0 

 
2015 

 

38ª 

 

12 

 

16 

 

      2                   2 

 

     1           0  

 

       1                0 

 

2017 
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O primeiro deles foi o artigo intitulado “Como alfabetizadoras fabricam saberes 

práticos e teóricos na sala de aula e o que os seus alunos aprendem?” (CABRAL, 2008), 

resultado de uma pesquisa de mestrado que teve como objetivo investigar as concepções e 

práticas de alfabetização de professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com 

interesse em identificar e analisar quais atividades as professoras investigadas utilizavam para 

que seus alunos se apropriassem do Sistema de Escrita Alfabética e avaliar os desempenhos 

das crianças quanto ao domínio da escrita (notação alfabética, habilidades de leitura) e sua 

possível relação com o tipo de ensino recebido.  

Outro artigo que consideramos relevante é o de Cruz (2008), que tem por título 

“Práticas de alfabetização no 1º ciclo do Ensino Fundamental: o que os alunos aprendem?” 

Este tem por objetivo analisar as práticas de alfabetização e letramento no 1º ciclo do Ensino 

Fundamental e suas relações com as aprendizagens dos alunos. O artigo traz que uma das 

etapas do trabalho consistiu no mapeamento das aprendizagens dos alunos nas três séries do 

1º ciclo. 

Por fim, destacamos o artigo intitulado “Alfabetização e letramento: que dizem as 

crianças” (FRITZEN; SILVEIRA, 2009). Este traz parte dos resultados de uma pesquisa que 

teve como objetivo refletir sobre as possibilidades desencadeadas pela literatura no processo 

de alfabetização e letramento a partir do olhar e das percepções das crianças.  

Na reunião de 2012 encontramos no GT 13 (Educação Fundamental) o artigo de 

Magna do Carmo Silva Cruz e Eliana Borges Correia de Albuquerque, intitulado “A relação 

entre as práticas de alfabetização e as aprendizagens das crianças nos três anos do Ensino 

Fundamental” em escolas organizadas em séries e em ciclos, que objetivou analisar a 

construção de práticas de alfabetização na perspectiva do “alfabetizar letrando” e a relação 

dessas práticas com as aprendizagens dos alunos que frequentam escolas pertencentes a 

sistemas de ensino organizados em séries e em ciclos.   

Ainda neste GT e na reunião de 2013, selecionamos o artigo “Acompanhando uma 

turma de crianças nos três primeiros anos do ensino fundamental: o início do processo de 

escolarização”, produzido por Vanessa Ferraz Almeida Neves e Kely Cristina Nogueira 

Souto. Este traz uma discussão a partir de uma investigação, em andamento, que pretendeu 

descrever e analisar o início do processo de escolarização de um grupo de crianças em sua 

entrada no Ensino Fundamental.  

Em virtude do resultado insatisfatório de trabalhos encontrados, procedeu-se uma 

segunda busca na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), compreendendo o período de 2008 a 2017. As 
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tentativas iniciais se deram a partir da utilização das palavras-chave: processo de 

aprendizagem, aprendizagem no 3º ano, aprendizagem no Ensino Fundamental. Com estas, 

não obtivemos sucesso, pois, com as duas primeiras não encontramos registros e na 

apreciação do título das dez dissertações encontradas para o descritor aprendizagem no 

Ensino Fundamental, não foi identificado nenhum trabalho que se aproximasse da nossa 

temática de investigação. Decidimos então utilizar outras palavras como descritor (leitura, 

alfabetização e Ensino Fundamental) e, simultaneamente, criamos um banco de dados no 

quadro 5, com os títulos de cada trabalho (dissertações) que julgamos importantes para uma 

posterior apreciação categorizando-o de acordo com os temas abordados.  

 

Quadro 5 - Categorização de dissertações (2008 a 2017) por proximidade com a 

temática a ser investigada 

Categorias Nº 

Aprendizagem da leitura 14 

Alfabetização  13 

Ensino Fundamental  5 

Prática docente 20 

PNAIC 8 

Total 60 

Fonte: Elaborado pelas autoras com os dados da pesquisa 

Dentre os trabalhos observados a partir da referida coleta, optamos por destacar quatro 

que podem nos ajudar a olharmos para o nosso objeto, ainda que sob outras perspectivas. A 

dissertação de Denise Estafor Ventre (2016), intitulada “A docência diante dos diferentes 

processos de aprendizagem dos alunos” que tem como objetivo problematizar como os 

diferentes processos de aprendizagem dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

são compreendidos e enfrentados pelos docentes no cotidiano da sala de aula. A dissertação 

“O Ensino Fundamental de nove anos: as concepções das professoras a respeito dos três 

primeiros anos para o processo de aquisição da leitura e da escrita”, de Josiane Benedito 

Vilarino (2016), que tem como objetivo compreender como as professoras concebem os três 

primeiros anos do Ensino Fundamental para o processo de aquisição da leitura e da escrita.   

Destacamos também a dissertação de Flávia Roberta Velasco Campos (2015), 

intitulada “O terceiro ano do ciclo de alfabetização no Ensino Fundamental de nove anos: o 

que dizem alunos e professores” que teve como objetivo caracterizar e analisar o trabalho 

desenvolvido no terceiro ano do Ensino Fundamental de nove anos, na perspectiva de alunos e 

professores, considerando as orientações oficiais para o ciclo de alfabetização. E ainda o 
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trabalho de Denise Miyabe da Silva (2015) sobre “Mediação pedagógica na alfabetização: um 

estudo com alunos do 3º ano do Ensino Fundamental” que objetivou analisar o processo 

interativo do aprendizado da leitura e escrita, desencadeado pela mediação pedagógica, e 

compreender as significações de um grupo de alunos sobre o processo de ensino-

aprendizagem em uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental.     

Ainda, com o intuito de encontrar mais trabalhos que se aproximassem da temática 

que pretendemos investigar, fizemos uma busca no banco de dissertações e teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e, desta, 

destacamos a dissertação de Elaine Cristina Mateus (2016) sobre “A compreensão de leitura, 

estratégias de aprendizagem e motivação para aprender de alunos do Ensino Fundamental I”.  

A pesquisa objetivou buscar possíveis relações entre compreensão de leitura, as estratégias de 

aprendizagem e a motivação para aprender, investigar se o avaliado usa estratégias no 

decorrer de sua aprendizagem, delineando chegar a um determinado perfil do comportamento 

estratégico relacionado à aprendizagem. 

Outro trabalho selecionado foi a dissertação “Funções executivas e desempenho 

acadêmico em alunos do 3º ano do Ensino Fundamental”, de Cláudia Adriana da Silva (2015), 

que pretendeu verificar a relação das funções executivas e o desempenho acadêmico em 142 

alunos do 3º ano do Ensino Fundamental. E ainda a dissertação de Ana Elisa da Costa 

Moreira (2014) intitulada “Relações entre as estratégias de ensino do professor com as 

estratégias de aprendizagem e a motivação para aprender de alunos do Ensino Fundamental 

I”, cujo objetivo foi avaliar as relações entre as estratégias de ensino de um grupo de 

professores, as estratégias de aprendizagem e a motivação dos alunos. 

Por fim, identificamos na referida base de dados, a tese de Eva Cristina de Carvalho 

Souza Mendes (2014) intitulada “Relações entre variáveis psicossocioambientais e 

competência em leitura de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental de uma rede pública”, 

que pretendeu avaliar o desenvolvimento de leitura de crianças do 3º ano e verificar a relação 

entre os resultados nos testes de leitura, a pontuação obtida na Provinha Brasil - leitura e 

variáveis relacionadas à criança e à família.         

Ainda no afã de encontrar trabalhos que tratam da aprendizagem no 3º ano do Ensino 

Fundamental, fizemos uma busca no Google e encontramos o Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) da Graduação em Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal do Rio grande do Sul, de Mônica Gomes dos Santos (2010) sobre “Dificuldades de 

alfabetização e letramento entre alunos de 3° ano de uma escola pública de ensino regular”. 

Este tem como objetivo investigar as dificuldades de alfabetização e letramento entre alunos 
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de 3° ano, os processos de aprendizagem envolvidos, o nível de aquisição da leitura e da 

escrita e os níveis cognitivos dos alunos.  

 

3.2 Mapeamento das produções bibliográficas: panorama geral 

 

A partir do levantamento das pesquisas em diferentes fontes de dados, identificamos 5 

artigos, 1 monografia, 7 dissertações, 1 tese, totalizando 14 estudos, todos eles empíricos, 

realizados entre os anos 2008-201710, em diferentes lugares do país: Recife (3), São Paulo (2), 

Paraná (3), Porto Alegre (1), Minas Gerais (1), Santa Catarina (1) e Rio grande do Sul (1)11.  

No que se refere aos aspectos metodológicos das pesquisas, seis apresentam 

abordagem qualitativa, uma quantitativa, três quanti-quali e quatro não especificam a 

abordagem. Quanto ao tipo da pesquisa, se caracteriza como estudo de caso as pesquisas de 

Cruz (2008), Cruz e Albuquerque (2012), Santos (2010), Silva (2015), Ventre (2016), 

Vilarino (2016); como descritiva, os estudos de Mateus (2016), Moreira (2014) e Mendes 

(2014); a pesquisa de Neves e Souto (2013) se caracteriza como etnográfica e Cabral (2008), 

Campos (2015), Carvalho (2015), Fritzen e Silveira (2009), não especificam o tipo da 

pesquisa que desenvolveram.  

No que tange à análise dos dados, destacamos os trabalhos de Cruz (2008) e de Cruz e 

Albuquerque (2012) que fizeram análise de conteúdo na perspectiva de Bardin; Silva (2015) 

se ancorou na análise do discurso a partir das concepções de linguagem de Bakhtin e 

Volochinov e da perspectiva histórico-cultural de Vygotsky e Luria. Já os autores Ventre 

(2016) e Vilarino (2016) se apoiaram na análise textual discursiva na perspectiva de Morais e 

Galiazzi (2011); as demais pesquisas (nove) não deixam claro como realizaram a análise do 

material coletado. 

Os dados das pesquisas foram coletados através de diversos instrumentos (Quadro 6), 

sendo as entrevistas com professores, atividade diagnóstica com os alunos e observação 

participante das aulas, os mais recorrentes.  

 

 

 

 

                                                             
10A nossa intenção foi fazer um recorte temporal de 2008-2017, porém, identificamos uma ausência de trabalhos 

no ano de 2017. 
11Um dos artigos analisados não menciona o local em que o estudo foi desenvolvido. 
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Quadro 6 - Instrumentos utilizados nas pesquisas 

Instrumentos Nº de pesquisas que utilizaram 

Entrevista com aluno 1 

Atividade diagnóstica com alunos/testes 8 

Entrevistas com professores 6 

Observação das aulas  7 

Conversa gravada e filmada com crianças fora do 

ambiente da sala de aula 
1 

Contação de história  1 

Produção de escrita (palavras/textos) 2 

Análise documental 3 

Questionário 1 

Fonte: Elaborado pela autora com os dados da pesquisa 

 

Em relação aos participantes, identificamos que os alunos foram os principais sujeitos 

das pesquisas (Quadro 7), uma vez que, dos 14 trabalhos analisados, em 7 foram realizadas 

observações ou realização de testes com crianças e 7 delas tiveram o professor e as crianças 

como sujeitos da investigação. Percebemos ainda que 4 deles investigaram alunos dos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental, 1 teve como foco apenas o 1º ano, 3 se estenderam 

para o Ensino Fundamental II e apenas 4 trabalhos tiveram turmas de 3º ano como lócus de 

investigação, embora nossa intenção inicial fosse identificar pesquisas desenvolvidas com 

alunos do 3º ano.  

 

Quadro 7 - Sujeitos participantes das pesquisas 

1º 3 turmas (1º, 2º e 3º ano) e 3 professoras 

2º 2 turmas de 1º ano e 2 professoras 

3º 21 crianças de 1º ano 

4º 3 turmas (1º, 2º e 3º ano) de 2 escolas e 6 professoras 

5º 3 turmas (1º, 2º e 3º) 

6º 3 turmas (1º, 3º e 5º ano) de 2 escolas e 6 professoras 

7º 3 turmas (1º, 2º e 3º ano) 

8º 20 alunos de 2 turmas de 3º ano e 2 professoras 

9º 9 alunos de 3º ano e 1 professora 

10º 309 alunos do 2º e do 5º ano 

11º 142 alunos do 3º ano de 3 escolas 

12º 348 alunos (6 a 13 anos) de 2 escolas 
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13º 142 alunos do 3º ano de 4 escolas 

14º 12 alunos do 3º ano 

Fonte: Elaborado pela autora com os dados da pesquisa 

 

Portanto, este levantamento se limita à análise de 14 estudos que trazem como 

elemento comum a temática da aprendizagem no Ensino Fundamental, tendo como foco 

central o processo de aquisição da leitura e da escrita.  

Nos trabalhos que tiveram apenas os alunos do 3º ano como sujeitos, sentimos falta da 

análise de suas falas, embora o título anunciasse esta presença, percebemos que pouca ênfase 

era dada às vozes dos alunos. Na pesquisa de Campos (2015), por exemplo, norteada pela 

questão: Como está se configurando o 3º ano na perspectiva de alunos e professores, não 

identificamos como as crianças concebem esse período.      

É importante salientar que não foi encontrado um número grande de trabalhos que se 

aproximam de nossa temática de investigação, porém, a partir das análises que fizemos e das 

nossas inferências sobre estes trabalhos, vimos que a maioria das pesquisas desenvolvidas no 

primeiro ciclo do Ensino Fundamental destaca o início do período (1º ano).   

O levantamento das produções possibilitou-nos conhecer parte do que vem sendo 

discutido acerca do aprendizado nos primeiros anos do Ensino Fundamental e nos direcionou 

para outras possibilidades de análises. Percebemos que boa parte dos trabalhos vistos, quando 

relacionados ao aprendizado no Ensino Fundamental, focam as dificuldades enfrentadas pelos 

alunos ou o processo na perspectiva do docente ou ainda com o olhar sobre a sua prática em 

sala de aula.  

 Tais lacunas reafirmam a relevância deste trabalho uma vez que o foco de nossa 

investigação está no processo de aprendizado dos alunos. E, por compreendermos este como 

uma construção intrapsíquica que se dá na relação do sujeito com o mundo, com o outro, 

procuramos dar especial atenção ao conteúdo da fala desses sujeitos e as relações que se 

estabelecem no contexto de aprendizagem. 

Até aqui nos limitamos à mera descrição, com o intuito de situar o leitor, entretanto, a 

leitura dos trabalhos nos possibilitou estabelecer algumas categorias a partir das discussões 

mais recorrentes nestes. Portanto, nas seções seguintes, discutiremos o conceito de 

alfabetização e letramento, de ciclo de alfabetização, de programas criados com o intuito de 

melhorar o aprendizado e a configuração do 3º ano, a partir das contribuições dos estudos 

analisados em diálogo com outros autores.     
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3.3 O conceito de alfabetização e letramento e suas nuances nas pesquisas 

 

Nos processos educativos de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, é 

importante e necessário se partir de uma clara concepção dos fenômenos de alfabetização e de 

letramento, assim como compreender suas diferenças e relações (SOARES, 2001). Partindo 

desta premissa, considerando que os sujeitos de nossa investigação estão vivenciando esses 

fenômenos, e ainda em virtude da recorrência da discussão em torno destes conceitos nos 

trabalhos analisados, ressaltamos a relevância de explicitarmos aqui a definição de 

alfabetização e letramento. 

Em Mortatti (2004) temos que no Brasil, assim como em outros países mais 

desenvolvidos, a visibilidade de novos fatos como a condição de alfabetizado e a 

universalização da educação básica, geraram novas ideias e novas maneiras de compreender 

os fenômenos envolvidos, tornando possível e necessária a ampliação do conceito de 

alfabetização. A este respeito salienta que 

 
ainda é preciso aprender a ler e escrever, mas a alfabetização, entendida 

como aquisição de habilidades de mera decodificação e codificação da 

linguagem escrita e as correspondentes dicotomias analfabetismo x 
alfabetização e analfabeto x alfabetizado não bastam ... mais. É preciso, hoje, 

também saber utilizar a leitura e a escrita de acordo com as contínuas 

exigências sociais, e esse algo mais é o que vem designando de 
“letramento”. (MORTATTI, 2004, p. 34).        

 

Em seu artigo “Letramento e alfabetização: as muitas facetas”, Soares (2003), ao 

analisar o conceito de alfabetização e sua progressiva ampliação ao longo das décadas, 

declara que 

 
a partir do conceito de alfabetizado, que vigorou até o Censo de 1940, como 

aquele que declarasse saber ler e escrever, o que era interpretado como capaz 
de escrever o próprio nome; passando pelo conceito de alfabetizado como 

aquele capaz de ler e escrever um bilhete simples, ou seja, capaz de não só 

saber ler e escrever, mas de já exercer uma prática de leitura e escrita, [...] 
adotado a partir do Censo de 1950; até o momento atual, em que os 

resultados do Censo têm sido frequentemente apresentados, [...] pelo critério 

de anos de escolarização, em função dos quais se caracteriza o nível de 

alfabetização funcional da população, ficando implícito nesse critério que, 
após alguns anos de aprendizagem escolar, o indivíduo terá não só aprendido 

a ler e escrever, mas também a fazer uso da leitura e da escrita. (SOARES, 

2003, p. 5, grifo da autora). 
 

Parece-nos oportuno aqui algumas indagações no que se refere a este critério atual 

adotado pelo Censo para caracterizar o sujeito “alfabetizado”. Estaria a criança ou o adulto de 
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fato alfabetizado após alguns anos de escolarização? É provável que os alunos estejam 

alfabetizados dentro de um período temporal pré-determinado? Todos aqueles que aprendem a 

“ler e escrever” adquirem condições de fazerem uso desta leitura e escrita em contextos 

sociais?  

Encontrar respostas a estes questionamentos não consiste em uma tarefa fácil, primeiro 

porque a alfabetização está caracterizada “como um fenômeno de natureza complexa, 

multifacetado” (SOARES, 2011, p.18). Outro aspecto a ser considerado são os resultados das 

avaliações em larga escala (ANA, Provinha Brasil) realizadas no Brasil, que vem 

apresentando o reincidente insucesso no processo de alfabetização. Soares (2011) pontua que, 

ao se tentar encontrar as causas do fracasso, os estudos e pesquisas, embora frequentes, têm 

sido inconclusivos, uma vez que os dados resultam de diferentes perspectivas do processo de 

alfabetização, cada uma tratando a questão isoladamente, ignorando as demais e trazendo 

dados excludentes, buscando a explicação ora no aluno, ora no seu contexto cultural, ora no 

professor, no material didático, no método ou no código escrito. 

Não podemos negar o vínculo entre escolarização e alfabetização. É corrente a 

concepção de que se vai para a escola “para aprender a ler e escrever”, sendo a alfabetização 

escolar aquela que legitima a aprendizagem da leitura e da escrita (SOARES, 2004, p. 93), 

entretanto, é preciso considerar que o papel da escola não se limita à alfabetização e que esta 

aprendizagem também ocorre em outras instâncias como família, igreja, comunidade.   

É importante considerar que, como já mencionado anteriormente, alfabetização trata-

se de um fenômeno complexo e olhar para este como tentativa de encontrar respostas para os 

seus percalços, requer um olhar multidimensional, que considere diferentes perspectivas 

histórica, pedagógica, sociolinguística, linguística, psicológica, sociológica e os atores 

envolvidos no processo (SOARES, 2011).  

Embora a nossa pretensão, neste estudo, não se concentra na perspectiva de explicar as 

razões para o insucesso na alfabetização, uma vez que não nos concentramos apenas na 

aquisição do sistema de escrita alfabética, pois procuramos estender o nosso olhar para as 

relações de aprendizagem, a proposição de Soares (2011) nos direciona para um olhar mais 

amplo sobre o nosso objeto, mesmo conscientes das limitações que a pesquisa nos impõe. Não 

podemos ignorar o fato de que a grande maioria dos sujeitos desta investigação se encontra 

em condição de atraso em relação à aquisição deste sistema de escrita.  

Segundo Soares (2004), as alterações no conceito de alfabetização provocaram uma 

extensão deste em direção ao conceito de letramento. A autora, mesmo reconhecendo o risco 

de uma excessiva simplificação, afirma que antes do surgimento da palavra letramento, o 
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termo alfabetização era empregado como referência à inserção do sujeito no mundo da escrita. 

Dessa forma, em seu sentido próprio, seria o processo de aquisição da tecnologia da escrita, 

ou seja, de um conjunto de técnicas necessárias para a prática da leitura e da escrita. Porém, 

explicita que a alfabetização está sendo entendida, para além da aquisição da tecnologia da 

escrita, como a formação do cidadão leitor e escritor. O uso efetivo e competente desta 

tecnologia da escrita em práticas sociais é denominado letramento, que envolve  

 
capacidade de ler e escrever para atingir diferentes objetivos – para informar 

ou informar-se, para interagir com outros, para imergir no imaginário, no 

estético, para ampliar conhecimentos, para seduzir ou induzir, para divertir-
se, para orientar-se, para apoio à memória, para catarse..., habilidades de 

interpretar e produzir diferentes tipos de textos; [...] atitudes de inserção 

efetiva no mundo da escrita, tendo interesse e prazer em ler e escrever [...]. 

(SOARES, 2004, p. 91-92).  

 

Logo, podemos compreender a alfabetização como o processo de aprendizado do 

sistema de escrita, no nosso caso, alfabético e notacional (representado por meio de símbolos) 

e letramento como a aprendizado das funções sociais da leitura e da escrita, que envolve ler e 

compreender o que foi lido, compreender como se escreve, com quais objetivos se escreve, 

dentre outras habilidades.       

Letramento, como tradução literal da palavra inglesa literacy (letra - do latim littera, 

junto ao sufixo – mento, que denota o resultado de uma ação, é “o resultado da ação de 

ensinar ou de aprender a ler e a escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social 

ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita” (SOARES, 2001, p. 18).  

 Ao justificar o surgimento do termo letramento, Soares (2001) salienta que este se deu 

em virtude do aparecimento de um evento novo para o qual era necessário dar-se um nome. 

Para ela, nomear um fenômeno é o que torna possível configurá-lo. Ela defende a 

especificidade e, ao mesmo tempo, a indissociabilidade desses dois termos.       

Em relação ao uso de “letramento”, Kleiman (2008, p. 18) pontua: “outro argumento 

que justifica o uso do termo em vez do tradicional “alfabetização” está no fato de que, em 

certas classes sociais, as crianças são letradas, no sentido de possuírem estratégias orais 

letradas, antes mesmo de serem alfabetizadas”. Ao que nos parece, esta concorda com Soares 

quanto ao uso do termo letramento, porém, sugere que este substitua alfabetização, ao 

contrário de Soares, que não exprime a pretensão de anular um termo em função do outro, 

mas de defender que alfabetização e letramento são processos interdependentes e simultâneos.      

Consideramos pertinente mencionarmos aqui a divergência, do ponto de vista 

conceitual, entre Magda Soares e a psicolinguista Emília Ferreiro. Ao desenvolver sua teoria, 
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Ferreiro almeja entender os processos de leitura e escrita e a obra que publica, juntamente 

com Ana Teberosky, “Psicogênese da Língua Escrita” (1985) trouxe-nos uma contribuição 

fundamental para compreendermos a origem do desenvolvimento da escrita, o que as crianças 

pensam sobre a escrita. Ao contrário de Soares, ela discorda da separação entre letramento e 

alfabetização. 

 
Falar de alfabetização como aprendizagem da codificação é ao mesmo 

tempo falar da escrita de um código. E isso não é correto. Por isso, não estou 
de acordo com a oposição entre alfabetização e letramento tal como se tem 

hoje no Brasil, já que os maiores defensores dessa dicotomia sustentam, e 

aqui copiei algo que eles escrevem. Sustentam que ler e escrever é aprender 

a codificar e a decodificar e que trata-se de aprender uma técnica.  
(FERREIRO, 2006).     

 

Ainda, em entrevista concedida à Nova Escola, pontua: “Eu não uso a palavra 

letramento. Se houvesse uma votação e ficasse decidido que preferimos usar letramento em 

vez de alfabetização, tudo bem. A coexistência dos termos é que não dá” (FERREIRO, 2003, 

p. 30).  

Ferreiro (2001, p. 41) declara que “em alguns momentos da história faz falta uma 

revolução conceitual” e que o momento desta a respeito da alfabetização havia chegado. Esta 

autora sugere um sentido mais amplo para a alfabetização, que inclua o letramento ao invés da 

inserção de um novo termo, entretanto, Soares, (em entrevista concedida ao Programa 

PROFA), defende-o por considerar importante que o professor compreenda que são dois 

processos simultâneos que envolvem duas aprendizagens diferentes. A autora revela aqui uma 

preocupação no âmbito pedagógico e não apenas conceitual. 

Salientamos que o nosso objetivo não está em focar a divergência conceitual entre as 

autoras supracitadas, mas nos apropriar de conceitos que julgamos significativos para a 

compreensão do nosso objeto de investigação. Justificamos que, se por um lado assumimos o 

argumento de que o processo de aprendizagem inicial da língua escrita está composto de 

alfabetização e letramento que se encontram integrados e consideramos pertinente as 

contribuições de autores que defendem os conceitos, por outro lado, pretendemos nos ancorar 

nos pressupostos teóricos da Psicogênese da Língua Escrita, como foi explicitado no aporte 

teórico metodológico, para analisar os níveis de escrita dos sujeitos investigados e para 

pensarmos nas estratégias das quais estes fazem uso para produzirem a escrita.  

Tendo feito algumas considerações iniciais acerca da alfabetização e do letramento, 

apresentaremos, ainda nesta seção, como a temática foi discutida nos trabalhos analisados.  
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Cabral (2008) afirma que as preocupações acerca da alfabetização começaram a se 

voltar para um novo conceito, o de “letramento”, definido por Soares (2001). Na perspectiva 

do letramento, não basta o indivíduo aprender a ler e a escrever. Ele precisa se apropriar da 

leitura e da escrita no sentido de fazer uso dessa prática na esfera do real, no seu dia a dia. Em 

virtude disso, os fenômenos alfabetização e letramento passaram a ser vistos distintamente. 

Salienta que, a partir da Psicogênese da Língua Escrita, novas perspectivas se abriram para o 

ensino da notação alfabética, se opondo à visão empirista e aos antigos métodos de 

alfabetização.  

O estudo de Cabral (2008), que teve como foco compreender como foram construídas 

as práticas de alfabetização e letramento de duas professoras do 1º ano, observa que estas 

apresentam posturas distintas em relação à alfabetização. Destaca que enquanto uma das 

professoras priorizava a leitura e cópia de palavras, sem que houvesse reflexão sobre as 

mesmas, a outra propunha exercícios de leitura e análise de palavras e escrita de novas 

palavras. Identifica na prática desta segunda professora quatro finalidades de leitura, a saber, 

despertar o prazer pela leitura, refletir sobre as palavras, desenvolver a fluência leitora e ler 

livremente. Este estudo revela que, embora tivessem práticas similares em alguns aspectos, as 

duas professoras criavam suas próprias teorias de alfabetização. As táticas para alfabetizar 

eram construídas no contexto em que atuavam a partir de suas experiências.   

Cruz e Albuquerque (2012) apud Soares (2003) apontam que a alfabetização vem 

sendo obscurecida pelo letramento, perdendo sua especificidade no contexto brasileiro e 

propõem que esta seja reconhecida como um processo específico de aquisição e de 

apropriação do sistema de escrita alfabética e ortográfico, sendo importante que ocorra em um 

contexto de letramento. Consideram necessário “reinventar a alfabetização”, na direção de 

desenvolver nestas turmas o duplo sentido de alfabetizar e letrar. No que tange aos métodos 

de alfabetização, ressaltam que estes se baseavam na perspectiva de “um código a ser 

transmitido e memorizado” e não na construção de conhecimento sobre a língua pela criança, 

e, se contrapondo a Cabral (2008), afirmam que antes, o professor possuía um método, mas 

desconhecia as teorias subjacentes a ele, ao passo que, com a Psicogênese da Língua Escrita, 

ele passou a conhecer a teoria relacionada ao processo de apropriação da escrita alfabética 

pelos alunos, porém, não possuía uma metodologia para alfabetizar com base nela. 

Cruz e Albuquerque (2012) afirmam que ao se falar em práticas de alfabetização, é 

importante considerar dois diferentes aspectos, o primeiro deles é o conceito de alfabetização, 

seguido da adoção de métodos para alfabetizar. Ao analisar a construção de práticas de 

alfabetização na perspectiva do “alfabetizar letrando” e a relação dessas com as aprendizagens 
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dos alunos (1º, 2º, 3º ano) de uma escola organizada em ciclos e outra em série, as autoras 

concluem que, embora as professoras buscassem desenvolver uma prática de alfabetização 

com base no “alfabetizar letrando”, reinventando a alfabetização e rompendo com as práticas 

baseadas em métodos sintéticos e analíticos, houve um comprometimento na continuidade do 

processo de consolidação da leitura e da escrita desses alunos.    

Ao considerar as definições do INEP (BRASIL, 2012) acerca da alfabetização e 

letramento, Campos (2015, p. 28) cita: 

  
Educar, no sentido de alcançar tais objetivos de alfabetização e letramento, 
visa garantir que as crianças possam vivenciar, desde cedo, atividades que as 

levem a pensar sobre as características do nosso sistema de escrita, de forma 

reflexiva, lúdica, inseridas em atividades de leitura e escrita de diferentes 
textos. É importante considerar, no entanto, que a apropriação da escrita 

alfabética não significa que o sujeito esteja alfabetizado. É uma 

aprendizagem fundamental, mas, para que os indivíduos possam ler e 
produzir textos com autonomia, é necessário que eles consolidem as 

correspondências grafo fônicas, ao mesmo tempo que vivenciem atividades 

de leitura e produção de textos. (BRASIL, 2012a, p. 22). 

 

 E com base nessas definições, na proposta curricular, no projeto pedagógico da 

escola, Campos (2015) ressalta que planejar é desenvolver ações didáticas que garantam às 

crianças a efetividade das aprendizagens supracitadas.     

Ao desenvolver um estudo norteado pela questão: Como está se configurando o 

terceiro ano do Ensino Fundamental, na perspectiva de alunos e professores, tendo em vista os 

objetivos a serem efetivados no final do ciclo de alfabetização, conforme prescrevem os 

documentos oficiais? Campos (2015, p. 5) considera que “a prática pedagógica nessas turmas 

é permeada pela sistematização das capacidades de leitura, escrita e produção de texto, 

evidenciando o enfoque no processo de alfabetização e letramento”.  O foco maior está na 

leitura e na escrita, em detrimento dos conteúdos escolares. Segundo ela, há certa 

superficialidade e falta de uma definição clara de conceitos do que é alfabetizar, do que é estar 

alfabetizado, assim como dos objetivos a serem atingidos ao final do terceiro ano.  

Os resultados do estudo de Vilarino (2016) apontam para um caminhar na perspectiva 

do alfabetizar letrando, no entanto, a autora considera necessário avançar em vários aspectos, 

especialmente no que se refere às condições de trabalho do professor, que para ela, consiste 

em um elemento indispensável para a construção de uma educação de qualidade, ou seja, a 

melhoria das condições de trabalho do professor é necessária para que este desenvolva uma 

prática de ensino da leitura e da escrita na perspectiva do letramento.  
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Fritzen e Silveira (2009) salientam que o termo letramento ampliou o conceito 

multifacetado de alfabetização. Para eles, no processo de alfabetização e letramento deve 

haver uma mediação entre o sujeito que aprende e o que se mostra significativo para ele. 

Consideram que a hierarquização do conhecimento e a falta de articulação entre os 

significados são princípios que não se harmonizam com a proposta de alfabetizar letrando. 

Ao estabelecer uma relação entre mediação e alfabetização, Silva (2015) considera 

que, na perspectiva histórico-cultural a mediação é semiótica e se dá de duas formas: pelos 

signos, linguagem (oral, escrito) e pelo outro. A partir dos pressupostos Vygotskyano, salienta 

que é importante que o ensino da leitura e da escrita se torne uma necessidade e para que isso 

ocorra, é imprescindível que a escrita tenha relevância para a vida, tenha significado para as 

crianças.   

  Em Soares (2011) temos que o significado do termo alfabetização está muito além da 

simples aquisição da técnica de saber ler e escrever, desta forma, o ingresso no mundo da 

leitura e da escrita, em uma sociedade grafocêntrica, é visto como acesso a condições de 

possibilidade de participação social e cultural. Assim, a alfabetização é pensada como um 

instrumento na luta pela conquista da cidadania e fator indispensável para o seu exercício. 

O documento instituído pelo Ministério da Educação (MEC)12, nomeado Elementos 

conceituais e metodológicos para definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

dos Ciclos de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental, define o Letramento 

como indicativo de uma inserção nos diferentes espaços sociais, afirma que não há indivíduos 

iletrados em uma sociedade cuja escrita esteja presente nas relações, pois, cada um, ao 

interagir em situações nas quais a escrita esteja presente, se torna letrado, uma vez que 

participam destas, quer seja de modo autônomo, quer seja através da mediação de outras 

pessoas.  

De acordo com o documento, o termo alfabetização pode ser entendido em dois 

sentidos principais. No sentido stricto, em que alfabetização seria o processo de apropriação 

do sistema de escrita alfabético. “Para que o indivíduo se torne autônomo nas atividades de 

leitura e escrita, ele precisa compreender os princípios que constituem o sistema alfabético, 

[...] reconhecer e automatizar as correspondências som-grafia” (BRASIL, 2012b, p. 27), o que 

demanda do professor um trabalho com as relações existentes entre grafemas e fonemas. Uma 

vez que este aprendizado não é suficiente,  

 

                                                             
12As definições deste documento serão melhor discutidas logo mais, no quarto capítulo deste trabalho. 
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o aprendiz precisa avançar rumo a uma alfabetização em sentido lato, a qual 

supõe não somente a aprendizagem do sistema de escrita, mas também os 

conhecimentos sobre as práticas, usos e funções da leitura e da escrita, o que 
implica o trabalho com todas as áreas curriculares e em todo o processo do 

Ciclo de Alfabetização. (BRASIL, 2012b, p. 27).  

 

Ponderar este sentido implica considerar que a alfabetização está relacionada ao 

processo de letramento envolvendo as vivências culturais mais amplas. Estar alfabetizado, 

numa perspectiva de letramento, é um direito básico de aprendizagem (BRASIL, 2012b). 

 

3.4 Os ciclos de alfabetização 

 

Os ciclos integram períodos de escolarização que superam as séries anuais, sendo uma 

alternativa a estas. Representam uma tentativa de superação da fragmentação curricular que 

decorre do regime seriado durante o processo de escolarização. O tempo escolar fica ordenado 

em torno de unidades maiores e mais flexíveis, de modo a “favorecer o trabalho com 

clientelas de diferentes procedências e estilos de aprendizagem, procurando assegurar que o 

professor e a escola não percam de vista as exigências de educação postas para o período” 

(BARRETO; MITRULIS, 2001, p. 103).  

Para as autoras, os primeiros ensaios de propostas de implantação dos ciclos pelos 

estados surgem a partir da década de 1960 e permanecem nos períodos subsequentes, embora 

já viessem sendo objeto de discussão desde 1920. Tais propostas eram norteadas pelo 

interesse em regularizar o fluxo de alunos ao longo da escolarização, eliminando ou limitando 

a repetência, uma vez que o Brasil apresentava, em 1950, índices de 57,4% de retenção na 

passagem da 1ª para a 2ª série. Barreto e Mitrulis (2001) salientam que estudos sinalizaram 

que 30% das reprovações resultavam em um acréscimo de 43% no orçamento destinado para 

manutenção dos sistemas de ensino. 

Na década de 1980, período marcado pela redemocratização do país, momento que 

exigia propostas concretas de ação que pudessem definir a escola democrática, diversos 

governos estaduais das regiões Sudeste e Sul incorporaram medidas de reestruturação dos 

sistemas escolares às políticas educacionais. Como medida inicial, no sentido da 

reorganização da escola pública, com o objetivo de diminuir a distância entre o desempenho 

dos alunos das diferentes camadas da população, assegurando a todos o direito à escolaridade, 

a começar por São Paulo, seguido de Minas Gerais e Paraná, foi instituído o Ciclo Básico 
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(CB) de Alfabetização13. Este reestruturava as duas primeiras séries do ensino de 1º grau e 

eliminava a reprovação na passagem da 1ª para a 2ª série. 

Segundo Mainardes (2011), foi a partir de 1984, com a implantação do Ciclo Básico 

de Alfabetização, que o termo “ciclo” (grifo do autor) passou a ser empregado como forma de 

denominar as políticas de não-reprovação. Tal política foi se ampliando, ao longo do tempo, 

até atingir todo o Ensino Fundamental. 

Barreto e Mitrulis (2001) descrevem como o Ensino Fundamental foi reorganizado, 

em 1992, nas escolas municipais paulistanas. 

 
O regimento comum das escolas municipais paulistanas reorganizou todo o 

ensino fundamental em três ciclos: o inicial passava a compreender os três 
primeiros anos letivos; o intermediário, os três seguintes e o ciclo final, as 

antigas 7ª e 8ª séries. Visando enfrentar o fracasso escolar dentro de uma 

concepção assumida como construtivista, os ciclos contemplaram, de um 
lado, o trabalho com as especificidades de cada aluno e, de outro, permitiram 

organizar com maior coerência a continuidade da aprendizagem a partir de 

uma perspectiva interdisciplinar, bem como integrar os professores que neles 
atuavam. (BARRETO; MITRULIS, 2001, p. 116). 

  

Embora a política de ciclos tenha sido pensada como forma de superação das 

limitações (reprovação, exclusão, seletividade...) apresentadas pela escola seriada, várias 

foram as suas modalidades. Mainardes (2009) traz que várias denominações foram utilizadas 

para se referir à organização da escola em ciclos no Brasil, tais como “Ciclo Básico”, “Ciclos 

de Aprendizagem”, “Ciclos de Formação Humana”, “Regime de Progressão Continuada”, 

“Bloco Inicial de Alfabetização”, “Ciclo Complementar de Alfabetização”, “Ciclos de Ensino 

Fundamental”, “Organização em Ciclos”. A depender de cada rede de ensino, das ideologias 

políticas, da concepção de Estado e educação, do nível de conhecimento dos gestores 

educacionais, esta política ia assumindo características diferenciadas (MAINARDES, 2011). 

Em entrevista concedida à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

(FEUSP), Paro (2013) elucida a diferença entre Ciclos Escolares e Ciclos de Aprendizagem. 

Estes primeiros estariam vinculados a nível de ensino, não tendo relação com os avanços da 

ciência moderna, da Pedagogia e sendo compatível com a seriação e com a reprovação, ao 

passo que os últimos consideram os ciclos de desenvolvimento biopsíquico e social da criança 

e do adolescente, logo, considerar este tipo de organização requer a eliminação da seriação e 

                                                             
13Barreto e Mitrulis (2001) se referem a Ciclo Básico, ao passo que Mortatti (2004) fala em Ciclo Básico (CB) 

de Alfabetização, segundo esta, a implantação ocorreu no ano de 1983. 
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da reprovação e demanda que o currículo e as práticas pedagógicas sejam organizados, a 

partir e em função deles.  

Segundo Paro (2013), a proposta de regime ciclado implantado no estado de São 

Paulo, em nada se aproxima da concepção maior de Ciclos de Aprendizagem, uma vez que 

não havia nenhuma preocupação com a qualidade do ensino, o que havia era uma 

preocupação com a economia de recursos. A intenção era fazer com que os municípios se 

responsabilizassem pela 1ª etapa do ensino. Ao contrário desta perspectiva, ele menciona 

alguns locais como Porto Alegre, Blumenau, Belo Horizonte, Belém e Itabuna (Bahia), onde 

os ciclos foram implantados em um sentido mais avançado. Para ele, o ciclo precisa ser 

formado a partir da ciência que está por trás de como a criança pensa, de como desenvolve a 

inteligência, de como se desenvolve o próprio ser humano na aprendizagem.  

Stremel (2012) apud Perrenoud (2004), afirma que  

 
a organização da escolaridade em Ciclos de Aprendizagem é uma alternativa 
para enfrentar o fracasso escolar que garantiria a aprendizagem dos alunos, 

por meio da progressão das suas aprendizagens. Desta forma, a implantação 

de Ciclos de Aprendizagem em uma rede de ensino constitui-se em uma 

oportunidade de construir um novo tipo de escola, baseada na lógica da 
aprendizagem e não da mera classificação e reprovação de alunos. 

(STREMEL, 2012, p. 3).   

   

A partir das proposições anteriores, podemos inferir que mais importante que a 

denominação dada ou a modalidade com a qual o regime ciclado foi implantado em diferentes 

locais e sistemas, é o pressuposto que norteia a sua implantação, são os ideais que orientam a 

ação. É importante questionarmos se de fato foram pensados como caminho efetivo de luta 

contra o fracasso escolar, contra os altos índices de analfabetismo no Brasil, contra a 

repetência que tem impedido o avanço escolar de milhares de alunos, ou foram idealizados 

como meio de economia para os cofres públicos, para representar a marca de um governo, ou 

ainda para mascarar as alarmantes e pessimistas estatísticas da escola brasileira.     

Conquanto, a Lei 5.692/71, em seu art. 8º já previa a liberdade de organização das 

instituições de ensino, permitindo a inclusão de opções que atendessem às diferenças 

individuais dos alunos, foi a partir da Lei nº 9.394/96 que o regime de ciclos tendeu a se 

expandir no Brasil, uma vez que no parágrafo 2º do art. 8º, no art. 23º e no parágrafo 1º do art. 

32º, assegura que a organização escolar na Educação Básica pode ocorrer de modo 

diversificado, conforme a demanda indicada pelo processo de aprendizagem, reiterando os 

ciclos como uma das formas de organização dos períodos escolares. Além disso, a Lei pode 

ser vista como suporte de orientação desta e de outras políticas educacionais. Apoio 
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fortalecido também por outros documentos subsequentes como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), implementados em 1997, que trazem, dentre outras, orientações sobre a 

organização da escolaridade em ciclos, sobre os mecanismos de avaliação e a Lei nº 

11.274/2006 que altera e LDB 9.394/96 e institui o Ensino Fundamental de Nove Anos, 

integrando o último ano pré-escolar a um período de três anos de duração, denominado “ciclo 

da infância”. 

Destacamos que o regime de implantação e implementação do disposto na alteração da 

Lei 9.394/96 pela Lei nº 11.274/2006, que estabeleceu o ingresso da criança a partir dos seis 

anos de idade no Ensino Fundamental, tem como perspectiva a melhoria das condições de 

equidade e qualidade da Educação Básica, bem como uma nova estruturação do Ensino 

Fundamental e garantia de ampliação do tempo para as aprendizagens da alfabetização e do 

letramento.   

 De acordo com o documento “Orientações Gerais para o Ensino Fundamental de Nove 

Anos” (BRASIL, 2006), o objetivo em aumentar o ensino obrigatório é garantir que as 

crianças disponham de um tempo maior para o convívio escolar, como possibilidade de uma 

aprendizagem mais ampla, maiores oportunidades de aprender. O que o documento expõe 

também é que esta aprendizagem não dependerá unicamente da ampliação do tempo de 

permanência na escola, mas da associação desta ao uso eficaz deste tempo.    

Como evidencia as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), a proposta de nova 

organização do Ensino Fundamental, na qual os três anos iniciais compõem um único ciclo 

exige 

 
Mudanças no currículo para melhor trabalhar com a diversidade dos alunos e 

permitir que eles progridam na aprendizagem. Ela também questiona a 
concepção linear de aprendizagem que tem levado à fragmentação do 

currículo e ao estabelecimento de sequências rígidas de conhecimentos, as 

quais, durante muito tempo, foram evocadas para justificar a reprovação nas 
diferentes séries. A promoção dos alunos deve vincular-se às suas 

aprendizagens; não se trata, portanto, de promoção automática. Para garantir 

a aprendizagem, as escolas deverão construir estratégias pedagógicas para 

recuperar os alunos que apresentarem dificuldades no seu processo de 
construção do conhecimento. (BRASIL, 2013, p. 122). 

 
O documento recomenda que os sistemas de ensino adotem esta organização em ciclo 

para os três primeiros anos do Ensino Fundamental, abrangendo crianças de seis, sete e oito 

anos de idade, “instituindo um bloco destinado à alfabetização”. Salienta ainda que, caso o 

sistema de ensino opte pela organização em série, uma vez que a lei lhe dá autonomia para 

isto, este precisa considerar os três anos iniciais do Ensino Fundamental como um ciclo 
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sequencial, onde o aluno terá oportunidades de sistematizar e aprofundar suas aprendizagens 

básicas e no qual não poderá haver interrupção.    

As Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013, p. 120) explicita um interesse 

em evitar que “as crianças de 6 anos se tornem reféns prematuros da cultura da repetência”. 

Cultura esta que tem impregnado as práticas escolares, desconsiderando o que o aluno já 

aprendeu e não oferecendo possibilidades de superação das dificuldades apresentadas em seu 

percurso escolar, o que tem resultado em baixa autoestima e desinteresse pela aprendizagem. 

No que tange a avaliação no regime de ciclos, os documentos oficiais também trazem 

orientações sobre como elas devem ocorrer nos três anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Sobre esta, o Parecer nº 4/2008 expõe:  

 
9 - A avaliação, tanto no primeiro ano do Ensino Fundamental, com as 

crianças de seis anos de idade, quanto no segundo e no terceiro anos, com 

as crianças de sete e oito anos de idade, tem de observar alguns princípios 

essenciais:  

9.1 - A avaliação tem de assumir forma processual, participativa, 

formativa, cumulativa e diagnóstica e, portanto, redimensionadora da 

ação pedagógica;  
9.2 - A avaliação nesses três anos iniciais não pode repetir a prática 

tradicional limitada a avaliar apenas os resultados finais traduzidos em 

notas ou conceitos; 
9.3 - A avaliação, nesse bloco ou ciclo, não pode ser adotada como mera 

verificação de conhecimentos visando ao caráter classificatório;  

9.4 - É indispensável a elaboração de instrumentos e procedimentos de 
observação, de acompanhamento contínuo, de registro e de reflexão 

permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem;  

9.5 - A avaliação, nesse período, constituir-se-á, também, em um momento 

necessário à construção de conhecimentos pelas crianças no processo de 
alfabetização. (BRASIL, 2008, p. 2, grifos do documento).  

 

Os princípios supracitados deixam claro que a avaliação, nos três primeiros anos do 

Ensino Fundamental, deve abandonar o seu caráter classificatório, adotar diferentes 

instrumentos que superem as práticas tradicionais, nas quais havia uma preocupação com 

notas/conceitos. Esta deve ser útil não apenas para verificação das aprendizagens dos alunos, 

mas também para trazer um novo dimensionamento para a prática docente, que precisa ser 

pensada em função daquilo que o aluno aprendeu e/ou é capaz de aprender. 

Contudo, fitando nos documentos oficiais, reconhecemos que, se antes da década de 

1980 faltavam orientações que pudessem nortear a organização escolar, o currículo, a 

avaliação e a prática pedagógica dos professores, especialmente daqueles que se dedicam aos 

anos escolares iniciais e ao ensino da leitura e da escrita, hoje eles nos parecem suficientes. 

Porém, este reconhecimento não nos permite negar que a garantia de equidade e qualidade na 
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Educação Básica ultrapassa os limites da prescrição dos documentos legais e perpassam 

inúmeras outras questões como as dificuldades sociais enfrentadas por uma parcela 

significativa da população discente, a escassez e mais que isso, o gerenciamento irregular dos 

recursos destinados ao desenvolvimento de políticas educacionais, a infraestrutura da escola e 

a formação e desenvolvimento profissional docente.    

Mainardes (2006) analisa estudos sobre a organização da escolaridade em ciclos no 

Brasil e expõe, conforme as pesquisas vêm indicando, que a política dos ciclos desafia as 

crenças e a prática dos professores no que tange a visão destes acerca da promoção de todos 

os alunos. Afirma que a maioria dos programas tem sido implementada de “cima para baixo”, 

sem a orientação dos professores. Salienta ainda que alguns estudos indicam que a formação 

dos professores tem sido insuficiente nos processos de implementação da política. 

Segundo Mainardes (2006) alguns estudos evidenciam que os programas de escola em 

ciclos reproduzem as desigualdades e os processos de exclusão da escola seriada. Outros 

mostram que há contradições entre a retórica da escola em ciclos e a prática real e concreta, 

uma vez que a escola em ciclos vinha sendo apresentada como uma proposta de inclusão, 

democratização e melhoria da qualidade de ensino. O autor também salienta que os estudos 

sobre o Ciclo Básico de Alfabetização demonstraram que a reprovação era eliminada em uma 

ou mais etapas, mas que, em muitos casos, ela era apenas adiada. 

Considerando que as observações anteriores correspondem a um período anterior a 

2006, julgamos pertinente apresentar aqui as conclusões de alguns dos trabalhos que 

analisamos. Embora o nosso foco não tenha sido os estudos sobre a organização em Ciclos, 

identificamos, em algumas destas pesquisas, apontamentos sobre os efeitos da política de 

Ciclos de Alfabetização14, que convém serem mencionados.  

O estudo de Cruz (2008) buscou responder as seguintes questões: haveria práticas 

alfabetizadoras diferenciadas e aprofundadas a cada ano do 1º ciclo na Rede Municipal de 

Ensino da cidade de Recife? Seria possível, com uma prática sistemática de alfabetização, 

promover a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) no primeiro ano, deixando os 

outros anos para maior aprofundamento na leitura e produção textual?  

Os resultados da pesquisa sugerem que o estabelecimento de metas a cada ano do 

Ciclo de Alfabetização e uma prática de ensino da leitura e da escrita de forma 

contextualizada, possibilitou o avanço dos alunos no que se refere à aprendizagem da escrita 

                                                             
14Vilarino (2016, p. 63) apud Leão (2014), salienta que foi somente em 2013, com os cadernos de formação do 

PNAIC, que se percebeu tanto a adoção do termo Ciclo de Alfabetização para designar os três primeiros anos do 

Ensino Fundamental de Nove Anos, quanto a concepção de ciclo mais clara, mas ainda não definida. 
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em cada ano do 1º ciclo, e por meio de uma gestão escolar participativa e comprometida com 

a aprendizagem, a proposta de ciclos se tornou viável.     

Entretanto, ainda neste estudo, Cruz (2008) pontua, a partir de outros autores, algumas 

críticas aos ciclos. Sendo as mais comuns, o fato de que a organização em ciclos seria ‘uma 

areia no alicerce’ da escola (GROSSI, 2000); a ideia de que a progressão continuada 

escamoteia a falta de aprendizagem e a escola em ciclos teria dificuldades em garantir o ritmo 

de aprendizagem do aluno (DEMO, 1998); a ausência de metas e objetivos definidos ao longo 

dos anos, que teria contribuído para a perda da especificidade da alfabetização durante o 

processo de escolarização (SOARES, 2003), assim como a possibilidade de o aluno avançar 

nos anos do ciclo sem que tenha de fato efetuado a aprendizagem (FREITAS, 2002). 

Cruz e Albuquerque (2012), buscando analisar a relação das práticas de alfabetização 

com as aprendizagens dos alunos que frequentam escolas pertencentes a sistemas de ensino 

organizados em série e em ciclos, percebem que as professoras de ambas as escolas 

apontaram para uma perspectiva de democratização do conhecimento e demonstraram 

esforços no sentido de que todos estivessem alfabetizados em tempo oportuno, entretanto, 

afirmam terem identificado uma dualidade no perfil adotado pelas docentes no que se refere à 

avaliação final do processo de alfabetização, pois, tanto a escola seriada como a ciclada, ora 

se colocavam contra a reprovação, em virtude de seu caráter seletivo e classificatório, ora 

indicavam a possibilidade de reter com responsabilidade e propiciar à criança um período de 

revisitar, no ano posterior, o que não foi possível aprender sobre a alfabetização.  

As autoras concluíram que tanto a escola seriada como a ciclada continuaram a 

produzir crianças retidas no 3º ano e que o fato de a escola em ciclos ter servido de 

mecanismo para a diminuição da repetência nos sistemas de ensino, este não, 

necessariamente, aumentou o nível de sucesso nas aprendizagens dos alunos. 

A realidade pesquisada reafirma as conclusões de Cruz e Albuquerque (2012), uma 

vez que o aumento na nota do IDEB, decorrente em parte e associado à visível redução do 

índice de reprovação nos dois primeiros anos do ciclo de alfabetização não representou a 

ausência de retenção no 3º ano, uma vez que, conforme este trabalho já apontou no capítulo 2, 

13 dos 21 alunos da turma investigada se encontram em condição de repetência ou 

multirrepetência.          

Segundo Cruz (2008) apud Mainardes (2007), a organização da escolaridade em ciclos 

no Brasil indicou um distanciamento entre o que era proposto e o que era efetivamente 

atingido na prática escolar. Nesta perspectiva, a proposta dos ciclos reproduzia os processos 

de exclusão da escola seriada.  
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Ventre (2016), ao analisar a percepção das professoras acerca dos diferentes processos 

de aprendizagem de seus alunos, compreende, a partir de suas falas, que a organização de um 

Ciclo de Alfabetização contribui para sanar as dificuldades e para que o aluno possa construir 

significados para o que faz, para aquilo que vê e experimenta no percurso da aprendizagem. 

Vilarino (2016), em seu estudo orientado pela questão: Como os professores 

concebem os três primeiros anos do Ensino Fundamental para o processo de aquisição da 

leitura e da escrita? considera que a política do Ciclo de Alfabetização ainda não foi bem 

concebida pelas professoras e assinala que temas subjacentes a esta política como a avaliação 

e planejamento, são por elas, pouco compreendidas.   

Considerando o quantitativo de 14 trabalhos que analisamos em nosso levantamento, 5 

abordam a questão dos ciclos de alfabetização. Os estudos de Cruz e Albuquerque (2012), 

Campos (2015), Cruz (2008), Vilarino (2016) e Ventre (2016). Desses, apenas 2 apresentam 

conclusões que sinalizam experiências exitosas com a implantação deste modelo de 

organização escolar. Um deles é o trabalho de Cruz (2008) que ao investigar a presença de 

práticas alfabetizadoras diferenciadas e aprofundadas a cada ano do ciclo de alfabetização 

constata que o estabelecimento de metas para cada ano do ciclo associada a uma prática de 

ensino da leitura e da escrita de forma contextualizada possibilitou que os alunos alcançassem 

avanços a cada ano.  O trabalho de Ventre (2016), a partir da análise das falas das professoras, 

conclui que a organização do ciclo de alfabetização contribui para sanar as dificuldades dos 

alunos.  

Destarte, mesmo considerando que os dois estudos apontam para experiências 

significativas com a implantação do ciclo de alfabetização, reconhecemos que ainda há muito 

o que se fazer para alcançar a Meta 5 estabelecida pelo Plano Nacional da Educação (PNE – 

2014/2024), para que todas as crianças estejam alfabetizadas até, no máximo, o 3º ano do 

Ensino Fundamental. Pois, considerando os dados do INEP, ainda é alta a taxa de alunos que 

concluem este primeiro ciclo sem terem adquirido as habilidades esperadas na leitura, escrita 

e em matemática (BRASIL, 2016). E o contexto de nossa investigação, que muito nos 

sensibilizou, representa um coletivo que se encontra dentro desta estatística.                          
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4 PROGRAMAS DE “MELHORIA” DO APRENDIZADO NOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

  

A partir do final da década de 1990, como parte da Política de Formação de 

Professores, foram criados alguns programas, destinados à formação continuada de 

professores alfabetizadores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com o 

propósito de qualificá-los e melhorar as altas taxas de analfabetismo no Brasil (BRITO, 

2018).   

A autora menciona e caracteriza tais programas criados pelo MEC, dentre os quais 

destacamos aqui o Programa de Formação de Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO), 

desenvolvido em 1999. Segundo ela, teve como objetivo qualificar os professores leigos que 

atuavam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas classes de alfabetização ou na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) das redes públicas de ensino.   

O Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA), criado em 2001, 

destinava-se a professores e formadores e tinha como base a teoria da Psicogênese da Língua 

Escrita, desenvolvida por Emília Ferreiro e Ana Teberosky. De acordo com Brito (2018, p. 

77):    

 

Com base nesta perspectiva, o foco do processo de alfabetização deixou de 

ser ‘como o professor deve ensinar’ e passou a ser ‘como que a criança 
aprende’, ou seja, o professor precisava compreender como a criança 

constrói suas habilidades de leitura e escrita. Foi a partir deste programa que 

o construtivismo foi popularizado no Brasil, porém, foram vários os 

equívocos em relação a esta teoria, um deles foi a ideia de que a criança 
aprende sozinha a partir da interação com o texto quando inserida na cultura 

letrada.   

 

Outro programa citado por Brito (2018) é o Pró-Letramento, criado em 2005 como um 

programa de formação continuada de professores alfabetizadores para promover melhoria na 

qualidade da aprendizagem em leitura/escrita e matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Conforme a autora, este, assim como o PROFA, objetivava reverter o quadro de 

fracasso escolar e os altos índices de analfabetismo sinalizados pelas avaliações em larga 

escala.         

Por fim, e mais atual, temos o Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC), instituído em 2012 através da portaria nº 867. De acordo com Brito (2018), 

ele foi criado a partir da experiência do Programa Pró-Letramento e do Programa 

Alfabetização na Idade Certa (PAIC), desenvolvido no Ceará, desde 2007 e ainda em vigor. 
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A ação é um compromisso formal assumido pelos governos federal, 

estaduais, municipais e do Distrito Federal para assegurar que todas as 

crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao fim do terceiro 
ano do ensino fundamental. Isso implica uma articulação entre todos os 

secretários estaduais e municipais de educação, com o objetivo de ofertar 

cursos de formação continuada a professores alfabetizadores, com tutoria 

permanente e auxílio de orientadores de estudo. (BRASIL, 2018).  

 

A alfabetização, considerada a base para a aquisição dos demais conhecimentos 

escolares, assume, nas referências legais e nas políticas educacionais, um foco central no 

processo de escolarização e contribui para a inserção das pessoas em contextos letrados e para 

a formação da cidadania (BRASIL, 2012). Nesta perspectiva, com a intenção de garantir que 

cada estudante possa dispor dos recursos da linguagem escrita no final do Ciclo da 

Alfabetização, o PNAIC foi criado, tendo em vista os seguintes objetivos:  

 

I garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam 

alfabetizados, em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano 
do ensino fundamental; II reduzir a distorção idade-série na educação básica; 

III melhorar o índice de Desenvolvimento da Educação Básica. (BRASIL, 

2012c).  

 

O PNAIC é um programa que compõe o viés da formação continuada de professores 

alfabetizadores, envolvendo professores, mediadores de aprendizagem e coordenadores, mas 

que se concretiza em outros três eixos, a saber, materiais didáticos, literatura e tecnologias 

educacionais; avaliação; gestão, controle e mobilização social (BRASIL, 2012c). 

Inicialmente, era destinado aos professores alfabetizadores, entretanto, os resultados 

da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA)15 revelaram que as crianças tinham 

apresentado, em 2013 e 2014, baixo rendimento em Língua Portuguesa e Matemática. Em 

virtude disto, o programa passou por algumas reformulações. Em 2016, o coordenador 

pedagógico também passou a ser público alvo da formação e em 2017, passa a incluir a 

Educação Infantil e o Programa Novo mais Educação (PNME) (BRITO, 2018, p. 86).      

O maior objetivo do programa é assegurar a prática efetiva dos professores 

alfabetizadores de que todas as crianças se alfabetizem no tempo certo, aos 8 anos de idade, 

ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. Desde que foi instituído, em 2012, o PNAIC já 

                                                             
15A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), desenvolvida pelo INEP, no ano de 2013, trata-se de uma 

avaliação censitária direcionada aos estudantes do 3º ano do ensino fundamental. Consiste em uma proposta que 

vai além da realização do teste de desempenho do estudante, avançando para a coleta de informações e a 

produção de indicadores contextuais sobre as condições de oferta do ensino em cada unidade escolar, tendo 

como objetivos: avaliar o nível de alfabetização dos educandos no 3º ano do ensino fundamental; produzir 

indicadores sobre as condições de oferta de ensino; concorrer para a melhoria da qualidade do ensino e redução 

das desigualdades, em consonância com as metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação nacional. 

(BRASIL, Inep, 2013). 
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formou mais de 58 mil orientadores de estudos e mais de um milhão de professores 

alfabetizadores, distribuídos pelos 5.570 municípios do país (BRASIL, 2017).  

Saindo do âmbito dos programas para a esfera dos documentos “norteadores”, 

explicitamos um que foi criado pelo Ministério da Educação (MEC) em dezembro de 2012, já 

citado na seção anterior, que assim se justifica:  

 
A reflexão em curso, no âmbito do Ministério da Educação, a partir dos 

resultados das avaliações em larga escala – Provinha Brasil, Prova Brasil, 

ENEM e SAEB – e da elaboração do Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa e em vista das demandas dos professores para uma maior clareza 

e precisão sobre o para que ensinar, o que ensinar, como ensinar e quando 

ensinar, tem levado os dirigentes do Ministério a elaborar e produzir 

documentos que explicitem os Direitos e Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento dos estudantes. (BRASIL, 2012b, p. 14-15). 

 

O referido documento, que compõe os “Elementos conceituais e metodológicos para 

definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos Ciclos de Alfabetização (1º, 2º 

e 3º anos) do Ensino Fundamental”, esclarece os fundamentos gerais dos Ciclos de 

Alfabetização, bem como os direitos e objetivos de aprendizagem para cada área e 

componente curricular, a saber: Linguagem (Língua Portuguesa, Educação Física e Arte); 

Matemática; Ciências Humanas (História e Geografia); Ciências da Natureza (BRASIL, 

2012b). 

De acordo com o texto, os índices de qualidade e desempenho da escola pública 

brasileira têm melhorado. Este considera que a garantia da plena alfabetização das crianças é, 

entre todos os grandes desafios para a educação no país, o mais estratégico e decisivo. 

 

A criança tem, no início do Ciclo da Alfabetização, o direito de ‘aprender a 
ler e a escrever’, em situações com a mediação do professor e em situações 

mais autônomas, para que possa, no final do Ciclo, chegar ao ‘ler para 

aprender’ e ‘escrever para seguir a escolarização’, o que significa uma 

evolução necessária, como estudante e cidadã. (BRASIL, 2012b, p. 6).  
 

Uma das razões da prioridade dada ao Ciclo de Alfabetização pelo documento está 

relacionada aos dados sobre os índices de analfabetismo e de baixa proficiência dos 

estudantes brasileiros nas habilidades de leitura e escrita. 

Fica esclarecido que a pretensão do documento, ao apresentar elementos dos direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para o Ensino Fundamental, é oferecer 

subsídios que possibilitem a definição de currículo para o Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º 

anos) e aos demais anos do Ensino Fundamental, trazendo a descrição dos conteúdos básicos, 

necessários, relevantes e de significação social, em consonância com a base nacional comum 
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do currículo, conforme está disposto pelo art. 26 da LDB, embora esteja dito que a pretensão 

seria considerar a demanda procedente dos sistemas e redes de ensino, mas sem a intenção de 

ferir a liberdade de organização que estas possuem.   

Retomamos aqui o argumento anterior de que as iniciativas para vencer o problema do 

insucesso e da reprovação que o Brasil vem arrastando no cenário educacional precisam estar 

além daquelas que se julgam suficientes. É imprescindível que as estratégias pensadas 

transcendam a prescrição dos documentos legais e dos programas de governo, e se tornem 

ações concretas para que o direito à educação não se limite ao acesso, mas se estenda à 

permanência e garantia de aprendizado no ambiente escolar. 

O município de Guanambi, onde está situada a escola Cora Coralina, lócus desta 

pesquisa, esclarece em seu Plano Municipal de Educação (PME, 2015) que   

  
buscando superar os índices de reprovação e, consequentemente, a distorção 
idade/série, Guanambi aderiu ao Pacto Bahia, com formação para os 

professores do 1º ano. Em 2013 ampliou para o 2º e o 3º ano com a chegada 

do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que é um 
compromisso formal assumido pelos governos federal, estadual e municipal 

em assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de 

idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. (GUANAMBI, 2015, p. 
75). 

 

Em consonância com a Meta 5 do PNE, o município de Guanambi estabelece, através 

do PME, a Meta 4, assumindo o compromisso de alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de 

idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. Entre outras estratégias pensadas para o 

alcance desta meta, elenca: “Assegurar aos alunos do 1º ao 3º ano que, ao final do ciclo de 

alfabetização, possam se apropriar do sistema alfabético, na perspectiva do letramento” 

(GUANAMBI, 2015, p.144). 

 
Em apenas três anos de um trabalho orientado pelo Pacto Bahia e PNAIC, é 

possível observar mudanças de atitude significativas na prática do professor 
alfabetizador, em prol de uma educação de qualidade, visando a alcançar a 

meta principal da educação nacional, que é alfabetizar todas as crianças até 

os oito anos de idade. (GUANAMBI, 2015, p. 76).  

 

É possível que tenha de fato ocorrido mudanças na prática do professor alfabetizador, 

a partir da formação continuada promovida pelo PNAIC, entretanto, a concretização da 

formação ainda não tem possibilitado uma significativa diminuição na taxa de reprovação no 

3º ano do Ciclo de Alfabetização do referido município, uma vez que houve um crescimento 

desta em 2016, considerando os dados de 2015, conforme mostra o quadro 8. 
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Quadro 8 - Dados referentes ao município de Guanambi-BA nos anos de 2015 e 2016 

 

SÉRIE 

Matrícula 

2015     2016 

Aprovação 

    2015      2016 

Reprovação 

  2015       2016 

Taxa de 

Abandono 

2015     2016 

Distorção 

Idade/Série 

   2015        2016 

1º 856      810 99,80%  99,10% 0,00%   0,00% 0,20%  0,90% 1,30%   1,40% 

2º 836      897 99,90%  99,80% 0,00%   0,00% 0,10%  0,20% 2,40%   2,10% 

3º 1253    1198 73,50%  69,69% 25,10%  28,10% 1,40%  2,30% 29,80%    25,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do Inep/MEC, 2016 

 

Considerando a quantidade de matrículas efetuadas no 3º ano, pelo percentual 

apresentado no quadro, em 2015 foram reprovados 313 alunos nesta série e este número passa 

para 335 alunos no ano seguinte. Ao lado do percentual de reprovação, observamos um 

aumento no número de matrículas efetivadas no 3º ano, assim como na taxa de abandono e na 

distorção idade série. Tais informações reforçam argumentos anteriores de que a política dos 

ciclos, por si só, não pôde eliminar a reprovação escolar, mas apenas adiá-la.     

 

4.1 O 3º ano do Ensino Fundamental: novas configurações 

  

A finalização do 3º ano do Ensino Fundamental corresponde ao fechamento de um 

ciclo, o Ciclo de Alfabetização, ao menos até bem pouco tempo.  

Ao analisar a aprendizagem das crianças nos três primeiros anos da referida etapa de 

escolarização, Cruz e Albuquerque (2012), sinalizam a presente diluição de metas e objetivos 

a serem alcançados ao longo deste primeiro ciclo e afirmam que tal conjuntura tem 

contribuído para aumentar o número de crianças que o concluem sem terem se apropriado do 

Sistema de Escrita Alfabética (SEA). 

Cruz e Albuquerque (2012), ao apontarem o que os estudos vinham mostrando, 

mencionam dois recortes de uma pesquisa desenvolvida entre os anos de 2005 e 2008. Ambos 

indicam que, possivelmente, a diminuição do ritmo de aprendizagem até o 3º ano seria 

decorrente da ausência de metas, da perda de foco do que precisa ser ensinado após a fase 

inicial da alfabetização. 

Partindo desta premissa, desejamos discutir aqui: O que está previsto, a título de 

ordenamento jurídico, para o final do primeiro ciclo? Como está se configurando o 3º ano do 

Ensino Fundamental? O que os documentos norteadores trazem como metas para a referida 

série? Haveria de fato uma ausência de metas? 

Inicialmente, não poderíamos deixar de mencionar a carência de estudos 

desenvolvidos especificamente nesta série. Embora nossa intenção tenha sido identificar 
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trabalhos de pesquisas cujos sujeitos fossem alunos do 3º ano, encontramos apenas 5, dentre 

os 14 trabalhos analisados, que atendiam este nosso anseio. Os demais contemplavam os três 

primeiros anos do ciclo ou se estendiam para as séries do 2º ciclo. 

A ausência de estudos reforça o nosso interesse pelo último ano do Ciclo de 

Alfabetização. Após a implementação do Ensino Fundamental de Nove Anos, tem sido 

perceptível o interesse por pesquisas no 1º ano e, quando estas são desenvolvidas nos três 

primeiros anos, notamos uma tendência em destacar mais o início que o final do período. Tal 

lacuna, também mencionada por Campos (2015), se confirma após o levantamento que 

fizemos.       

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos 

estabelecem, através do art. 30 da resolução nº 7/2010, que os três anos iniciais devem 

assegurar, dentre outras coisas:  

I - a alfabetização e o letramento; 

II - o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o 
aprendizado da Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a 

Educação Física, assim como o aprendizado da Matemática, da Ciência, da 

História e da Geografia; 
III - a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do 

processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no 

Ensino Fundamental como um todo e, particularmente, na passagem do 

primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro. 

§ 1º Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua 

autonomia, fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar os 

três anos iniciais do Ensino Fundamental como um bloco pedagógico ou um 

ciclo sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os 

alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das 

aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos. 

(BRASIL, 2010, p. 8-9). 

 

Destarte, temos aqui o entendimento de que o aluno terá até o 3º ano do Ensino 

Fundamental para sistematizar e aprofundar suas aprendizagens básicas, cujo foco está na 

alfabetização e que, a partir deste nível de escolarização, estará suscetível à reprovação caso 

não tenha alcançado o que se espera.  

Vemos nos documentos oficiais que os três anos iniciais do Ensino Fundamental 

concebe um período designado à construção de conhecimentos que permitam a concretização 

do processo de alfabetização e letramento. O parecer nº 4 de 2008, que traz em seu bojo a 

orientação sobre os três anos iniciais do Ensino Fundamental de Nove Anos, reafirma, no 

princípio 7, que 
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os três anos iniciais são importantes para a qualidade da Educação Básica: 

voltados à alfabetização e ao letramento, é necessário que a ação pedagógica 

assegure, nesse período, o desenvolvimento das diversas expressões e o 
aprendizado das áreas de conhecimento estabelecidas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. (BRASIL, 2008, p. 2). 

 

O documento de 2012, “Elementos conceituais e metodológicos para definição dos 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos Ciclos de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do 

Ensino Fundamental”, que define os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos Ciclos 

de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) explicita que: 

 

A meta de alfabetizar meninas e meninos até 8 anos de idade não se cumpre 

na esfera exclusiva da linguagem escrita, mas sim de forma contextualizada, 
ampla e plural, envolvendo todo o mundo físico e biopsicossocial das 

crianças. A possibilidade de apropriar-se de conhecimentos acerca do mundo 

físico e social, das práticas de linguagem, de capacidades para interagir, de 
modo autônomo, por meio de textos orais e escritos, de experimentar 

situações diversificadas de interlocução na sociedade será oferecida pela 

escola nas tantas experiências criativas, imaginativas e sensoriais ofertadas 
às crianças, desde pequeninas. (BRASIL, 2012b, p. 19). 

 

Notamos que a proposta extrapola a simples aquisição do sistema de escrita alfabética, 

e envolve a apropriação de conhecimentos de diferentes áreas, o que nos leva a conjecturar 

que, nestes espaços, seja dada igual atenção às áreas e/ou disciplinas, no intuito de oportunizar 

o domínio de aprendizagens consideradas necessárias para a referida etapa de escolarização. 

Entretanto, o estudo realizado por Campos (2015), que teve como objetivo central a 

caracterização e análise do trabalho desenvolvido no terceiro ano do Ensino Fundamental de 

Nove Anos, tendo em vista as orientações oficiais para o Ciclo de Alfabetização, conclui que 

o enfoque era dado ao aprimoramento da leitura e da escrita, priorizando o ensino de 

Português e Matemática em detrimento das demais disciplinas. Salienta ainda que as análises 

das produções textuais dos alunos indicaram que praticamente metade estava aquém daquilo 

que se espera para o período.        

Observamos o compromisso, reafirmado pelo PNAIC, de alfabetizar as crianças até, 

no máximo, os oito anos de idade, ou seja, ao final do terceiro ano do Ensino Fundamental 

(BRASIL, 2012b). O documento de 2012, que define os direitos e objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização das crianças brasileiras em idade escolar, é 

parte essencial da política de governo que institui o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade 

Certa. Neste encontramos o componente curricular de Língua Portuguesa, as áreas do 

conhecimento, a definição dos direitos de aprendizagem (aproximadamente 30), os 20 eixos 
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que os estruturam e os 256 objetivos distribuídos em cada eixo (BRASIL, 2012b), conforme 

sintetiza o quadro 9.   

 

Quadro 9 - Componente curricular, áreas e eixos estruturantes para as três séries do 

Ciclo de Alfabetização  
Componente 

Curricular/Áreas 

Eixos Estruturantes 

 

Língua Portuguesa 

- Oralidade; 

- Leitura; 

- Produção de textos escritos; 
- Análise linguística. 

 

 

Matemática 

- Números e operações; 

- Pensamento algébrico; 

- Espaço e forma; 
- Grandezas e medidas; 

- Tratamento da informação. 

 
Ciências Humanas 

- Organização do tempo e do espaço; 
- Produção e comunicação; 

- Identidade e diversidade; 

- Cartografia, fontes históricas e geográficas. 

 
Ciências da Natureza 

- Vida nos ambientes; 
- Ser humano e saúde; 

- Materiais e transformações; 

- Sistema solar e Terra. 

 
 

 

Linguagem, Arte e 
Educação Física 

- Apreciação das diferentes manifestações das linguagens da arte e da 
cultura corporal na Educação Física; 

- Execução das diferentes linguagens da arte e da cultura corporal na 

Educação Física; 
- Criação nas diferentes linguagens da arte e da cultura corporal na 

Educação Física; 

- Conhecimento e reflexão sobre as experiências, saberes e fazeres nas 
linguagens da arte e na Educação Física.  

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do documento de 2012 

 

O documento, ao expor os eixos estruturantes, juntamente com os objetivos de 

aprendizagem estabelecidos para cada um, explicita o que precisa ser introduzido, 

aprofundado e/ou consolidado em cada uma das séries do Ciclo de alfabetização. Tal estrutura 

de apresentação nos leva a entender que há metas estabelecidas para cada etapa, todavia, o 

que podemos observar é que a maioria dos objetivos propostos está pensada para ser 

introduzida no 1º ano, aprofundada no 2º, restando ao 3º ano apenas a sua consolidação.  

O documento supracitado destaca que: 

O Ciclo da Alfabetização pressupõe um investimento nas crianças em suas 

singularidades e a valorização dos seus diferentes saberes prévios e, 
consequentemente, requer um currículo que respeite sua diversidade e 

pluralidade culturais. Este currículo deve ser traduzido em planejamentos 

dinâmicos e interdisciplinares, elaborados coletivamente com estudantes e 

professores de todas as turmas do Ciclo da Alfabetização, de forma a 
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assegurar a organicidade e o cumprimento das finalidades do processo. 

(BRASIL, 2012b, p. 22). 

 

Porém, na atual conjuntura, na esfera educacional, o que parece ocorrer é uma diluição 

de tais expectativas. Se até então, a possibilidade de uma proposta curricular que 

representasse o respeito à diversidade e que fosse o resultado de uma construção coletiva que 

considerasse de fato os sujeitos envolvidos, tem parecido uma realidade distante, limitando ao 

prescrito, o momento atual e as novas “prescrições” têm anunciado um maior distanciamento 

entre o proposto e o realizável.  

O período é de preparação para a implementação das novas diretrizes educacionais, 

estabelecidas verticalmente e, como sempre, dispensando a participação daqueles que 

poderiam ser os maiores interessados. Estamos em tempo de implantação da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), definida pelo Ministro da Educação como 

 
uma política educacional articulada e integrada, que expressa o compromisso 

do Estado Brasileiro com a promoção de uma educação integral voltada ao 

acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno de todos os 
estudantes, com respeito às diferenças e enfrentamento à discriminação e ao 

preconceito. (BRASIL, 2017, p. 5). 

 

A BNCC, que teve a sua 3ª versão16 aprovada pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE) em 15 de dezembro de 2017 e foi encaminhada para a homologação do Ministério da 

Educação (MEC), deverá ser implementada pelos sistemas, redes e instituições de ensino de 

todo o país até 2020 (BRASIL, 2017). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tem como marcos legais o art. 210 da 

Constituição Federal (1988), o inciso IV do art. 9 da LDB (1996) e a estratégia 1 da meta 7 do 

PNE que visa “estabelecer e implantar [...] diretrizes pedagógicas para a educação básica e a 

base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano” (BRASIL, 2014, p. 61).     

Em seu texto atual, a BNCC é delineada como 

 
um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de 
modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional 

de Educação (PNE). (BRASIL, 2017, p. 7, grifo do autor). 

                                                             
16A 1ª versão da BNCC foi divulgada pelo MEC em setembro de 2015 e, incorporando o debate anterior, foi 

lançada uma 2ª versão em maio de 2016 (BRASIL, 2017). 
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Fitando na 1ª estratégia da meta 7 do PNE e na declaração do caráter normativo da 

BNCC, somos instigados a questionar a viabilidade do alcance dos direitos de aprendizagem 

defendidos nos dois documentos quando eles nos parecem incompatíveis à ideia de 

normatividade. Retomamos aqui o princípio da educação como direito subjetivo o que requer 

a superação da padronização, das normas estabelecidas, uma vez que “todos perdem o seu 

direito à diferença ao serem integrados na promessa do todos como um” (MACEDO, 2015, p. 

898). 

Endossamos as palavras de Macedo (2015), que ao analisar os objetivos de 

aprendizagens listados no texto da BNCC de 2015, salienta: 

  
Se a educação, como prática de significação, produz subjetividades que “[...] 
se desenvolvem, se aperfeiçoam [...] participam, se expressam [...]”, 

imaginá-los como normatividade que vai garantir o direito subjetivo me 

parece um problema. Um dos aspectos que chama a atenção é que tais 

direitos são direitos do indivíduo, ao mesmo tempo em que são postulados 
como de todos e para todos. (MACEDO, 2015, p. 896).    

 

A BNCC, em sua versão aprovada, é anunciada pelo secretário de Educação Básica do 

MEC, Rossieli Silva17, como um passo decisivo para a melhoria da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental para o aperfeiçoamento do material didático, dos programas de formação 

continuada de professores e das ações do MEC de apoio aos estados e municípios e pelo 

ministro da educação, Mendonça Filho, como um texto plural e contemporâneo, que terá 

papel crucial na melhoria da qualidade e da equidade da educação no Brasil (BRASIL, 2017).  

Não obstante, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED) tem produzido, desde a sua 1ª versão, um conjunto de posicionamentos críticos 

acerca da proposição da BNCC para a Educação Brasileira. Em documento elaborado pelos 

pesquisadores do Grupo de Trabalho de Currículo (GT 12) declaram: 

Nossa posição é sustentada no entendimento de que a desejável diversidade, 

fundamental ao projeto de nação democrática expresso na Constituição 
Brasileira e que se reflete na LDB/1996, não é reconhecida na proposta da 

BNCC, na medida em que nesta está subentendida a hegemonia de uma 

única forma de ver os estudantes, seus conhecimentos e aprendizagens, bem 
como as escolas, o trabalho dos professores, os currículos e as avaliações, 

imprópria à escola pública universal, gratuita, laica e de qualidade para 

todos. (ANPED, 2015, p. 2). 
 

                                                             
17Assume o Ministério da Educação, em 2018, substituindo Mendonça Filho.  
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A política normatizadora da BNCC representa uma falsa autonomia das escolas, a 

homogeneização das práticas educativas e a descaracterização da identidade intelectual do 

trabalho docente. Dentre as várias críticas feitas pela Anped (2015) à terceira versão da 

BNCC, destacamos ainda a afirmativa de que o documento se inspira em experiências de 

centralização curricular, amplamente criticadas em países como Austrália e Chile. Além de 

revelar uma concepção redutora frente aos processos de alfabetização das crianças, 

descaracteriza o estudante em seu direito à diferença quando entende qualidade como 

controle, currículos como listas de conteúdos e, sobretudo, quando diagnostica e propõe a 

solução para os problemas da educação no Brasil sem considerar a urgência e primazia do 

enfrentamento das adversidades das condições materiais das escolas, das vidas dos estudantes 

e do trabalho dos professores (ANPED, 2015).  

Diversas foram as alterações propostas pela BNCC, para a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, entretanto, discutiremos aqui as que tangem aos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental ou que afetam o último deles. 

De acordo com a Base, a alfabetização deverá ser antecipada. Esta deve ser garantida 

até o 2º ano do Ensino Fundamental, revogando a definição prevista pelo Plano Nacional de 

Educação (PNE) que estabelece que todas as crianças devem estar alfabetizadas até o 3º ano, 

até 2024. Segundo seu texto, a alteração tem como objetivo garantir o direito fundamental de 

aprender a ler e a escrever e, embora tenha sido bastante criticada por especialistas, é assim 

justificada pelo Ministro da Educação, Mendonça Filho.  

 
A gente está gerando mais equidade, mais oportunidades às crianças mais 
pobres do Brasil. A classe média, por exemplo, consegue ter a criança 

alfabetizada numa idade anterior à média das escolas públicas. [...] À medida 

que geramos essas diretrizes pela fixação desse comando na BNCC, estamos 

assegurando o mesmo direito a todas as crianças. A boa alfabetização é a 
chave do sucesso para toda a vida educacional de crianças e jovens. 

(BRASIL, 2017). 

  

O que o então ministro da educação chama aqui de “boa alfabetização”? Seria a mera 

aquisição de um código dentro de um tempo pré-determinado pelos documentos que regem o 

sistema educacional brasileiro? De que “boa alfabetização” se está referindo em um contexto 

onde muitas vezes a prática pedagógica é norteada por regras estabelecidas pelas avaliações 

externas? Como pensar em uma “boa alfabetização” em um contexto em que há crianças que 

se arrastam por anos numa mesma série como é o caso que investigamos?  

Se considerarmos a “boa alfabetização” como possibilidade de aquisição de um 

sistema de escrita que favoreça o seu uso em diferentes contextos, que seja o resultado de uma 
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construção carregada de significados, precisamos reconhecer que ela poderá, de fato, 

propiciar à criança maiores condições de se desenvolver nas séries posteriores. Coadunamos 

da ideia de que, geralmente, a classe média consegue alfabetizar as crianças mais cedo que as 

famílias “pobres”, conquanto, não podemos concordar que a fixação de diretrizes possa 

assegurar a todas as crianças o mesmo direito.  

Por três razões que nos parecem óbvias, justificamos nossa discordância. A primeira 

delas é o entendimento de que a aprendizagem é um processo de construção intrínseca, 

subjetiva e que pensá-la a partir de uma lógica de padronização seria ignorar a educação 

enquanto direito subjetivo, logo olhar para “todos” como sendo “um” seria uma violação do 

direito que é particular e não a sua possibilidade de conquista. Um segundo argumento é o de 

que a aprendizagem, e aqui, especificamente a da língua escrita, se dá na relação com o 

mundo, se dá nas relações que o sujeito estabelece dentro de um contexto no qual está 

inserido, sendo importante lembrar que os contextos variam de favoráveis a totalmente 

desfavoráveis.  

A terceira razão de não concordarmos que a fixação de diretrizes assegura o mesmo 

direito a todas as crianças, está apoiada no fato de que as normas que norteiam as práticas 

educativas escolares, há muito estão presentes, definindo etapas, conteúdos e objetivos a 

serem alcançados e, ainda assim, a equidade e o sucesso de todos parece uma realidade 

distante no contexto educacional brasileiro.   

A Avaliação Nacional da alfabetização (ANA), um dos instrumentos do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), avalia os níveis de alfabetização e letramento em 

língua portuguesa, a alfabetização em matemática dos alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental e as condições de oferta do ciclo de alfabetização das redes públicas (BRASIL, 

2017).  

A partir de uma matriz de referência que traz uma lista de habilidades que o aluno 

deverá ter adquirido em Língua Portuguesa (leitura e escrita) e em Matemática e, a depender 

do número de acertos nos itens (questões de múltipla escolha), pontuação obtida nos testes, 

cada estudante é enquadrado em um nível por área. São considerados quatro níveis para 

leitura e matemática (1, 2, 3, 4) e para avaliação da escrita cinco níveis (1, 2, 3, 4, 5). Os 

níveis 1 (elementar) e 2 (básico) correspondem ao nível de proficiência insuficiente, ao passo 

que os níveis 3 (adequado) e 4/5 (desejável) representam nível de proficiência suficiente. No 

caso da escrita, são considerados cinco níveis, sendo a somatória dos dois últimos 

correspondentes à proficiência suficiente e a dos três primeiros (elementares) relativos ao 

nível insuficiente.         
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A avaliação censitária teve sua 1ª edição em 2013, a 2ª em 2014 e em 2016 foi 

realizada a 3ª edição, através de testes aplicados a 2,5 milhões de estudantes, de 50 mil 

escolas e 100 mil turmas, correspondendo a 80% dos alunos matriculados no 3º ano do Ensino 

Fundamental. Os quadros abaixo apresentam os resultados da avaliação, em 2016, a nível 

nacional, estadual e municipal.  

 
 

Quadro 10 - Nível de proficiência dos alunos do 3º ano C do Ensino Fundamental do 

Brasil    

PROFICIÊNCIA NÍVEL 

1 

NÍVEL 

2 

NÍVEL 

3 

NÍVEL 

4 

NÍVEL 

5 

NÍVEL 

SUFICIENTE 

LEITURA 21,74% 32,99% 32,28% 12,99% _____ 45,27% 

ESCRITA 14,46% 17,16% 2,23% 57,87% 8,28% 66,15% 

MATEMÁTICA 22,98% 31,48% 18,42% 27,11% _____ 45,53% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do MEC/INEP/ANA (2017) 
 

 

 

Quadro 11 - Nível de proficiência dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental do 

Estado da Bahia  

PROFICIÊNCIA NÍVEL 

1 

NÍVEL 

2 

NÍVEL 

3 

NÍVEL 

4 

NÍVEL 

5 

NÍVEL 

SUFICIENTE 

LEITURA 28% 37,9% 24,9% 8,8% ____ 33,7% 

ESCRITA 20,6% 19,1% 3,8% 51,3% 5,3% 56,6% 

MATEMÁTICA 31,6% 34,2% 17,8% 16,4% _____ 34,2% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do MEC/INEP/ANA (2017) 
 

 

Quadro12 - Nível de proficiência no 3º ano do Ensino Fundamental no município de 

Guanambi-BA 

PROFICIÊNCIA NÍVEL 

1 

NÍVEL 

2 

NÍVEL 

3 

NÍVEL 

4 

NÍVEL 

5 

NÍVEL 

SUFICIENTE 

LEITURA 35,86% 36,84% 22,05% 5,25% _____ 27,3% 

ESCRITA 24,34% 26,12% 4,37% 42,41% 2,77% 45,18% 

MATEMÁTICA 38,01% 34,83% 14,21% 12,95% _____ 27,16% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do MEC/INEP/ANA (2017) 

 

Os resultados da 3ª edição da ANA (2016) revelam que 45,27% dos alunos avaliados 

alcançaram nível satisfatório (suficiente) em leitura, e 54,73% obtiveram nível insatisfatório 

(insuficiente). Na avaliação da escrita, 66,15% estão no nível satisfatório e 33,85% dos 

estudantes em nível insuficiente. Em matemática, assim como em leitura, mais da metade dos 
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estudantes está com desempenho abaixo do esperado (54,47%), ao passo que 45,53% estão 

nos níveis suficientes.  

Observamos que os níveis de proficiência satisfatórios nos três eixos (leitura, escrita, 

matemática) dos alunos do 3º ano, tanto a nível Bahia, quanto no município de Guanambi, 

estão abaixo do percentual nacional.            

De acordo com os resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), 

 
[...] os níveis de alfabetização dos brasileiros em 2016 são praticamente os 

mesmos que em 2014. O desempenho dos estudantes do terceiro ano do 

ensino fundamental matriculados nas escolas públicas permaneceu 
estatisticamente estagnado na avaliação durante esse período. Os resultados 

revelam ainda que parte considerável dos estudantes, mesmo havendo 

passado por três anos de escolarização, apresentam níveis de proficiência 

insuficientes para a idade. (BRASIL, 2017).  
 

Os dados apontam para um distanciamento em relação à estratégia 2 da meta 7 do 

PNE (entrando, em junho de 2019, para o quinto ano de vigência) a qual assegura que,  

 

a) no quinto ano de vigência deste PNE, pelo menos 70% (setenta por cento) 

dos (as) alunos (as) do ensino fundamental e do ensino médio tenham 

alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos 
de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta 

por cento), pelo menos, o nível desejável. (BRASIL, 2014).  

 

A Anped (2015) nos convida a questionarmos se de fato a BNCC constitui-se um 

instrumento para enfrentar as desigualdades educacionais do país. Diante da conjuntura, 

somos desafiados, por um lado a indagarmos se ela não seria apenas mais um forte 

instrumento para fortalecimento do mecanismo de controle e por outro se de fato a escola já 

atingiu um nível de autonomia e organização suficiente que lhe possibilitaria descartar 

qualquer tipo de controle.      

Ao falar de uma Base Nacional Comum, ao ser entrevistado, Cury (DURLI; COSTA; 

SANCHES, 2015) relaciona o termo nacional ao termo cidadania e o termo comum àquilo 

que é igual para todos, sem distinção. 

 
A BNCC tem a ver com homogeneização de conhecimentos válidos para 

você poder operar na sociedade, e, daí, o princípio constitucional da 
igualdade de oportunidades e o acesso comum aos conhecimentos. A BNCC 

entra para corrigir o que a igualdade de oportunidade, por si só, não dá conta, 

ou seja, tem a ver com a correção das desigualdades advindas do próprio 
sistema capitalista. (DURLI; COSTA; SANCHES, 2015, p. 915).  

 

Nessa direção, é preciso nos atentar para o fato de que uma Base Nacional Comum 

Curricular é um dos pontos que caracteriza o Sistema Nacional de Educação e é componente 
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intrínseco da organização pedagógica dos estabelecimentos da educação escolar, uma vez que 

esta tem suas bases firmadas no princípio da homogeneização. Porém, precisamos admitir 

nosso pessimismo em relação à sua possibilidade de corrigir as desigualdades no contexto 

educacional uma vez que há um distanciamento entre muito do que está proposto na base e a 

realidade contextual da sala de aula, em que presenciamos cena de aluno que não realizou sua 

atividade escolar por falta de um lápis de escrever. 

Cury (2015) faz menção à Base como diretrizes, sobre as quais declara: 

 
Diretrizes são linhas gerais que, assumidas como dimensões normativas, 
tornam-se reguladoras de um caminho consensual, conquanto não fechado a 

que historicamente possa vir a ter um outro percurso alternativo, para se 

atingir uma finalidade maior. Nascidas do dissenso, unificadas pelo diálogo, 
elas não são uniformes, não são toda a verdade, podem ser traduzidas em 

diferentes programas de ensino e, como toda e qualquer realidade, não são 

uma forma acabada de ser.  (CURY, 2015, p. 6). 
 

A lógica aqui não seria: Tome a vara, escolha o caminho que quiser, mas no final, nos 

entregue o peixe? Cury (2015) concorda com o estabelecimento de diretrizes, até porque elas 

precisam existir, já que estamos falando de um sistema educacional, entretanto, a dificuldade 

está, segundo ele, em encontrar um meio termo entre um currículo mínimo obrigatório e 

detalhado como o que tínhamos até então, a flexibilidade das atuais diretrizes curriculares e a 

coerência de um sistema de avaliação cada vez mais exigente e suscetível às críticas. 

Nossas escolas estão prontas para assumirem a “liberdade” que está estabelecida? A 

escolher o melhor caminho para a pescaria, mesmo se não souber pescar, ainda que no final 

não lhe reste outra alternativa a não ser trazer o peixe? 

A implementação da Base é considerada o grande impulso para a reformulação do 

Sistema de Avaliação da Educação Brasileira (SAEB). Dentre as dez mudanças que ocorrerão 

para 2019 no SAEB, destacamos o abandono das siglas ANA, Avaliação Nacional da 

Educação Infantil (ANEI), Prova Brasil, por apenas SAEB, pois, segundo a diretora da equipe 

de avaliação, elas confundem mais que esclarecem. Outra mudança ocorrerá nas matrizes de 

Língua Portuguesa e Matemática, que passarão a ter como referência o 2º ano do Ciclo de 

Alfabetização, ao invés do 3º ano18.  

Fica definido então que a alfabetização deve acontecer no 1º e 2º ano do ensino 

fundamental, devendo ser ela o foco da ação pedagógica no sentido de garantir oportunidades 

amplas “para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado 

                                                             
18Anotações da fala da diretora de Avaliação da Educação Básica do Inep, Luana Bergmann Soares, proferida no 

Seminário Internacional de Estatísticas Educacionais, em 28 de junho de 2018.   
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ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em 

práticas diversificadas de letramentos” (BRASIL, 2017, p. 57).  

De acordo com o documento, para se estar alfabetizado é preciso que os estudantes 

 
[...] conheçam o alfabeto e a mecânica da escrita/leitura – processos que 
visam a que alguém (se) torne alfabetizado, ou seja, consiga “codificar e 

decodificar” os sons da língua (fonemas) em material gráfico (grafemas ou 

letras), o que envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica 
(dos fonemas do português do Brasil e de sua organização em segmentos 

sonoros maiores como sílabas e palavras) e o conhecimento do alfabeto do 

português do Brasil em seus vários formatos (letras imprensa e cursiva, 

maiúsculas e minúsculas), além do estabelecimento de relações grafofônicas 
entre esses dois sistemas de materialização da língua. (BRASIL, 2017, p. 88-

89). 

 

Em relação à aquisição do sistema de escrita, ao 3º ano fica previsto, segundo o 

documento, a apropriação do sistema ortográfico. 

O documento da BNCC expõe, para cada área, os componentes curriculares. Estes se 

desdobram em unidades temáticas e em conteúdos a serem trabalhados, nomeados de “objetos 

de conhecimento”. A estrutura apresentada para cada série, do 1º ao 9º ano vem acompanhada 

de uma lista de habilidades que os alunos deverão adquirir a respeito de cada componente 

curricular. O quadro 13 expõe o que o documento traz como eixo para cada área do 

conhecimento e componente curricular.  

 

Quadro 13 - Áreas, componentes e unidades temáticas pensadas para o 3º ano do 

Ensino Fundamental 

ÁREAS DO 

CONHECIMENTO 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

EIXO / UNIDADE TEMÁTICA 

  

Língua Portuguesa 

- Leitura / escuta; 

- Produção de texto; 

- Oralidade.  

   

Educação Física 

- Movimento corporal; 
- Organização interna; 

- Produto cultural. 

 

LINGUAGEM 

  

 Arte 

- Dança; 

- Artes visuais; 
- Música; 

- Teatro. 

  

Língua Inglesa 

 

- Oralidade; 

- Leitura; 

- Escrita; 

- Conhecimento linguístico;  
- Dimensão intercultural. 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do documento da BNCC (BRASIL, 2017) 

 

A proposta para o 3º ano não nos traz estranhamento algum, uma vez que não se difere 

tanto das proposições anteriores. Considerando uma realidade em que os alunos cheguem ao 

referido período escolar com as habilidades exigidas para a série, entendemos que terão 

grandes possibilidades de exploração dos eixos/unidades temáticas estabelecidas para cada 

componente curricular. Em contrapartida, uma realidade escolar como a que observamos 

neste estudo, revela-se impossibilitada de visitar ou revisitar tais eixos, uma vez que todos os 

esforços da ação pedagógica precisam estar concentrados na aquisição de um sistema de 

escrita ainda não alcançado.  

Concluímos este capítulo reconhecendo que há metas estabelecidas para o 3º ano e que 

elas se fazem necessárias, uma vez que é importante sabermos onde se pode ou se deve 

chegar. Tal proposição se confirma com as contribuições do estudo de Cruz (2008), ao qual já 

fizemos referência. Ela conclui que o estabelecimento de metas para os três primeiros anos do 

Ciclo de Alfabetização foram favoráveis ao avanço dos alunos.  

É importante considerar que, apesar das disparidades existentes no contexto 

educacional, os ritmos diferenciados de aprendizagem não inviabiliza o alcance de 

determinados objetivos, ainda que muitas vezes estes sejam atingidos dentro de um espaço de 

tempo superior ao esperado. Porém, precisamos ponderar que estabelecer as mesmas metas 

 

MATEMÁTICA 

  

 Matemática 

 

- Números;  
- Álgebra; 

- Geometria; 

- Grandezas e medida; 
- Probabilidades e estatística. 

CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

  

Ciências 

- Matéria e energia; 

- Vida e evolução; 

- Terra e universo. 

 

 

CIÊNCIAS 

HUMANAS 

  

Geografia 

- O sujeito e o seu lugar no mundo; 
- Conexões e escalas; 

- Mundo do trabalho; 

- Formas de representação e pensamento 
espacial; 

- Natureza, ambientes e qualidade de vida. 

   

História 

- As pessoas e os grupos que compõem a cidade 

e o município; 
- O lugar em que vive; 

- A noção de espaço público e privado. 

ENSINO 

RELIGIOSO 

 

Ensino Religioso 

- Identidades e alteridades; 

- Manifestações religiosas. 
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para contextos de aprendizados extremamente destoantes, como é o caso do contexto do 3º 

ano C que estamos investigando, seria uma violação ao princípio da equidade, uma vez que, 

segundo este a regra precisa ser adaptada para um caso específico, a fim de que não resulte ou 

reforce a desigualdade.       
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5 PROCESSO DE “APRENDIZADO”: UM DIÁLOGO COM OS AUTORES  

 

Intitulamos o presente estudo e este capítulo, especificamente, aplicando um termo 

não comumente utilizado em nosso contexto ou na literatura que trata a temática. Optamos 

por substituir aqui a expressão “aprendizagem” por “aprendizado”. Embora não haja, 

semanticamente uma distinção entre elas, pelo menos em nossa língua, faremos este emprego 

menos comum com o propósito de chamar a atenção para um conceito que é básico para as 

reflexões levantadas em nosso estudo.  

Esclarecemos a substituição vocabular nos apropriando da ideia de Oliveira (2003) 

que, ao tratar da teoria de Vygotsky, afirma que o termo obutchenie que o autor utiliza em 

russo traz um significado próximo de ensino-aprendizagem, incluindo a pessoa que aprende, a 

que ensina e a relação entre elas e declara que, pela falta de um vocábulo equivalente em 

inglês, a palavra foi traduzida e retraduzida para o português ora como ensino, ora como 

aprendizagem. A autora justifica então a opção com a intenção de ajudar o leitor a se lembrar 

de que o conceito, em Vygotsky, traz um significado mais abrangente.     

Um trabalho mais recente, desenvolvido pela pesquisadora Zoia Ribeiro Prestes 

(2010) que se dedicou, em sua tese de doutorado, a analisar as traduções das obras de 

Vygotsky do russo para o português, aponta para alguns equívocos de tradução que podem 

comprometer a compreensão de sua teoria. Segundo a autora, o vocábulo aprendizagem, como 

entendemos hoje, não é adequado para a tradução de obutchenie, uma vez que para Vygotsky 

o mais importante não é o produto e sim o processo, é a relação do ser humano com aquilo 

que está à sua disposição e o que ele será capaz de criar a partir daquilo.  

Prestes (2010) afirma que o termo que mais se aproxima do que Vygotsky chama de 

obutchenie, seria instrução, mas pelo sentido pejorativo que pode ser dado a este em nossa 

língua, ela considera então: 

 
Para Vygotsky, a atividade obutchenie pode ser definida como uma 

atividade autônoma da criança, que é orientada por adultos ou colegas e 
pressupõe, portanto a participação ativa da criança no sentido de apropriação 

dos produtos da cultura e da experiência humana. Isso é o mais importante. 

[...] uma atividade autônoma da criança que é orientada por alguém que tem 
a intencionalidade de fazê-lo. Ou seja, obutchenie implica a atividade da 

criança, a orientação da pessoa e a intenção dessa pessoa. (PRESTES, 2010, 

p. 188, grifo da autora).   

 

Ao contrário do que aponta Oliveira (2003) ao afirmar que o termo russo traz um 

sentido próximo a ensino-aprendizagem, Prestes (2010) considera que nesta expressão a mera 
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junção de duas palavras por um hífen não dá conta de transmitir a ideia que Vygotsky atribui 

a obutchenie. 

Portanto, mesmo conscientes das limitações que o termo pode trazer, decidimos 

utilizar aqui a expressão “aprendizado”, considerando as contribuições das autoras 

supracitadas, mas, sobretudo, nos apropriando dos postulados Vygotskyano para auxiliar a 

nossa compreensão acerca de nosso objeto de estudo. 

Uma das premissas de Vygotsky, em sua teoria histórico-cultural, é que o homem não 

nasce humano, é a partir do contato com o mundo que ele vai se humanizar. É a partir do 

contato com a cultura que ele poderá desenvolver as suas funções psicológicas superiores. 

Logo, o aprendizado se dá pela internalização dos aspectos culturais que foram sendo 

produzidos historicamente pela humanidade.       

O aprendizado se dá apenas na interação (troca com os outros), mas se completa, 

sobretudo, na internalização (troca consigo mesmo). Esta pressupõe uma transformação para 

si das ferramentas que o mundo cultural traz, uma mudança do ser e estar no mundo. Em 

outras palavras, o aprendizado de fato acontece quando o sujeito, a partir das relações 

exteriores, traz para dentro de si elementos que a cultura lhe oferece.  

Nesta perspectiva, o social interfere diretamente no funcionamento biológico do ser 

humano, e este princípio reforça a premissa de Charlot (2000) que afirma    

  
O sujeito é um ser singular, dotado de um psiquismo regido por uma lógica 

específica, mas também é um indivíduo que ocupa uma posição na sociedade 

e que está inserido em relações sociais. [...] Uma sociologia do sujeito só 
pode dialogar com uma psicologia que estabeleça como princípio que toda a 

relação de mim comigo mesmo passa pela minha relação com o outro. [...] 

esse outro é aquele que me ajuda a aprender a matemática, aquele que me 
mostra como desmontar um motor, aquele que eu admiro ou detesto. Isso 

não basta, porém, esse outro não é apenas aquele que está fisicamente 

presente, é, também, aquele ‘fantasma do outro’ que cada um leva em si. 

(CHARLOT, 2000, p. 45,45,72, grifo do autor).  

 

Desta forma, a intervenção do outro na vida do sujeito pode resultar em experiências 

de aprendizado e estas, consequentemente, permitirão que ele percorra os caminhos do 

desenvolvimento. Segundo Vygotsky (1998), o aprendizado é uma poderosa força que 

direciona o desenvolvimento da criança em idade escolar e determina o destino de todo o seu 

desenvolvimento mental.  

Considerando então que o desenvolvimento humano se dá de fora para dentro e que o 

aprendizado aparece como algo de extrema importância na definição dos rumos deste 

desenvolvimento, ele afirma que “[...] o verdadeiro curso do desenvolvimento do pensamento 
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não vai do individual para o socializado, mas do social para o individual” (VYGOTSKY, 

1998, p. 24).  

Nesta direção, Vygotsky (1994) explicita ainda que o aprendizado não é, em si 

mesmo, desenvolvimento, mas é a sua correta organização que delineia a área do 

desenvolvimento potencial, é o que ativa e estimula na criança processos internos de 

desenvolvimento no âmbito das inter-relações com outros.  

Estes processos internos de desenvolvimento, também compreendidos como “funções 

psicológicas superiores apresentam uma estrutura tal que entre o homem e o mundo real 

existem mediadores, ferramentas auxiliares da atividade humana” (OLIVEIRA, 2003, p. 27). 

Esta mediação pode ser feita por meio de instrumentos, aquilo que está posto entre o homem e 

o mundo numa dimensão externa, das ações concretas, e através dos signos, os quais 

Vygotsky nomeia de instrumentos psicológicos. Estes auxiliam os processos psicológicos.  

Os signos, portanto, possibilitam uma mediação no campo simbólico, ou seja, o 

homem se relaciona com o mundo por meio das representações desse mundo que foram 

internalizadas por ele e que são carregadas de significação cultural, conforme pontua Charlot 

(2000, p. 78): 

  
O mundo é dado ao homem somente através do que ele percebe, imagina, 
pensa desse mundo, através do que ele deseja, do que ele sente: o mundo se 

oferece a ele como conjunto de significados, partilhados com outros homens. 

O homem só tem um mundo porque tem acesso ao universo dos significados, 

ao ‘simbólico’; e nesse universo simbólico é que se estabelecem as relações 
entre o sujeito e os outros, entre o sujeito e ele mesmo.  

 

Segundo Oliveira (2003), a linguagem, por ser o sistema simbólico básico de todos os 

grupos humanos, ocupa lugar de destaque na obra de Vygotsky. Esta possui as funções 

básicas do intercâmbio cultural e de pensamento generalizante19. 

Mais uma vez, retomamos aqui o trabalho de Prestes (2010) que, ao tratar dos 

equívocos na tradução das obras de Vygotsky para o português, chama a atenção para o fato 

de que aquilo que está sendo chamado de linguagem, seria por ele chamado de fala, pois a 

compreensão é que ele está tratando de um fenômeno estritamente humano, que não seria a 

linguagem, pois esta, até mesmo os animais possuem. 

Feito este esclarecimento, fitamos no entendimento de que o desenvolvimento do 

pensamento é determinado pela linguagem (fala), considerada então como meios sociais e 

                                                             
19O pensamento generalizante é a capacidade que o sujeito adquire de fazer abstrações, de pensar sobre o mundo 

a partir dos elementos representativos deste mundo. O desenvolvimento deste pensamento só é possível pela 

existência da língua (fala).  
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instrumentos do pensamento e de seu domínio depende o crescimento intelectual da criança, 

depende o desenvolvimento das funções psicológicas superiores (VYGOTSKY, 1998). 

Assim, o aprendizado da fala, compreendida como um conjunto de significações construído 

culturalmente, na medida em que é internalizado pelo sujeito, ou seja, quando este lhe dá uma 

significação particular, um sentido, potencializa o desenvolvimento das funções superiores, de 

processos internos que lhe permitem fazer uso desta fala. Embora já existe um percurso de 

desenvolvimento definido, em parte, pelo processo de maturação do organismo da espécie 

humana. Desta forma, Oliveira (2003) nos convida a pensar 

 
[...] num indivíduo que vive num grupo cultural isolado que não dispõe de 

um sistema de escrita. Se continuar isolado neste meio cultural que 
desconhece a escrita, esse indivíduo jamais será alfabetizado. Isto é, só o 

processo de aprendizado da leitura e da escrita (desencadeado num 

determinado ambiente sócio-cultural onde isso seja possível) é que poderia 
despertar os processos de desenvolvimento internos do indivíduo que 

permitiam a aquisição da leitura e da escrita. (OLIVEIRA, 2003, p. 56-57, 

grifo da autora). 

 

Em outras palavras, ainda que uma criança possua os requisitos necessários para o 

aprendizado da leitura, se não tiver o contato mediado por signos e instrumentos com um 

sistema de escrita, com o conjunto de significações que compõem este mecanismo, jamais 

aprenderá a ler e, portanto, não terá desenvolvido as funções mentais que são ativadas a partir 

deste aprendizado. Dito de outro modo “[...] todo o processo de aprendizagem é uma fonte de 

desenvolvimento que ativa numerosos processos, que não poderiam desenvolver-se por si 

mesmos sem a aprendizagem” (VYGOTSKY, 1994, p. 115). 

 De acordo com Vygotsky (1994), os processos de aprendizado da escrita, da 

aritmética, das ciências naturais e de outras matérias escolares estão ligados ao 

desenvolvimento do sistema nervoso central. É este aprendizado escolar que orienta e 

estimula processos internos de desenvolvimento. Segundo este autor, assim como o 

aprendizado para fala se constitui um marco no desenvolvimento infantil, o aprendizado da 

leitura e da escrita ativa uma fase inteiramente nova de desenvolvimento dos processos 

psicointelectuais da criança. 

 Como estamos entendendo aprendizado aqui não como um produto, mas como um 

processo, ou seja, como uma atividade que envolve a participação ativa da criança associada à 

orientação intencional de outra pessoa, ressaltamos a importância da mediação, uma vez que 

há tarefas que o sujeito já é capaz de realizar independente da ajuda do outro e a isto 

Vygotsky chama de nível de desenvolvimento real, em contrapartida há tarefas que a criança 
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só poderá desempenhar com a ajuda de um adulto ou de companheiros mais capazes. Este é 

chamado de nível de desenvolvimento potencial, que caracteriza não as etapas já alcançadas, 

aquilo que a criança já é capaz de realizar sozinha, mas as etapas que estão por vir. O caminho 

que o indivíduo irá percorrer entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 

desenvolvimento potencial é definido como zona de desenvolvimento proximal (OLIVEIRA, 

2003). 

 Convém salientarmos, como já vínhamos fazendo com relação aos conceitos de 

aprendizado e linguagem, que há equívocos apontados por Prestes (2010) em relação às 

definições de zona de desenvolvimento potencial e proximal. Segundo ela, o modo como os 

termos são empregados resulta em interpretações incoerentes. Primeiro porque a expressão 

zona de desenvolvimento proximal transmite a ideia de próxima etapa e afirma que Vygotsky 

não considera que o aprendizado se dá por etapas, estágios. Por outro lado, zona de 

desenvolvimento potencial remete à ideia de atribuir à teoria uma visão determinista de 

homem e uma preocupação exagerada com o ponto de chegada.  

Contrariando essas escolhas vocabulares na tradução do texto de Vygotsky, Prestes 

(2010) sugere o uso do termo zona de desenvolvimento iminente, pois defende que esta ideia 

configura aquilo que a criança poderá livremente dominar. O desenvolvimento estaria, nesta 

perspectiva, dentro de uma instância de possibilidades e não de obrigatoriedade. Aquilo que a 

criança fazia apenas com a ajuda de um adulto ou de outra criança mais experiente estará na 

iminência de fazer de forma autônoma. Desse modo, o desenvolvimento, decorrente do 

aprendizado, não é obrigatório e nem linear. É apenas uma possibilidade e por isso, 

imprevisível. Seu ritmo é irregular e dependente de múltiplos aspectos.  

 É o aprendizado que promove o desenvolvimento e o percurso deste está em aberto, é 

o fato de aprender que vai definir o seu caminho. Este não poderá ser percorrido sem as 

experiências de aprendizado resultado da intervenção de outras pessoas na vida do sujeito, em 

virtude disto, a mediação pedagógica é essencial na promoção do desenvolvimento. O foco 

não deve estar naquilo que a criança já aprendeu, mas naquilo que ela está aprendendo, pois, 

segundo Vygotsky (1994, p. 114): 

 

Um ensino orientado até uma etapa de desenvolvimento já realizado é 

ineficaz do ponto de vista do desenvolvimento geral da criança, não é capaz 
de dirigir o processo de desenvolvimento, mas vai atrás dele. [...] o único 

bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento.     

 

Considerando que na escola o aprendizado é algo desejável, é o próprio objetivo do 

processo escolar, a intervenção do professor, no sentido de provocar nos alunos avanços que 
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não aconteceriam espontaneamente, é um processo pedagógico privilegiado (OLIVEIRA, 

2003).  

A criança não poderá, sozinha, atingir o desenvolvimento do pensamento abstrato e, 

em virtude disto, a tarefa concreta da escola consiste em aplicar esforços para que ela seja 

encaminhada nesta direção e desenvolva aquilo que lhe falta.  

A partir de Vygotsky (1998) compreendemos que quando uma informação relacionada 

a um conhecimento sistemático é apresentada à criança, lhe serão ensinadas muitas coisas que 

ela não poderá ver ou vivenciar diretamente, pois os conceitos científicos e espontâneos são 

diferentes quanto à sua relação com a experiência da criança e quanto à sua atitude frente aos 

objetos, pode-se, portanto, esperar que o desenvolvimento das crianças sigam caminhos 

completamente diferentes.  

Os conceitos científicos que a criança adquire na escola, a relação com o novo objeto é 

sempre mediada por um outro conceito já aprendido, assim, um conceito “é um ato real e 

complexo de pensamento que não pode ser ensinado por meio de treinamento, só podendo ser 

realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança já tiver atingido o nível 

necessário” (VYGOTSKY, 1998, p. 104).  

A partir das contribuições da teoria histórico-cultural, compreendemos que, ao 

contrário do que muito se pensa, a escola não deve oferecer à criança problemas que ela já 

consiga resolver sozinha, mas diferente disto, precisa dirigir a criança para aquilo que ela 

ainda não é capaz de fazer de forma autônoma. O aprendizado que se volta para as 

deficiências da criança, ao invés de se voltar para os seus pontos fortes a encoraja a 

permanecer em um nível pré-escolar do desenvolvimento (VYGOSTY, 1998).  

Para Vygotsky (1998) o único tipo positivo de aprendizado é aquele que caminha à 

frente do desenvolvimento, servindo-lhe de guia, deve voltar-se não tanto para as funções já 

maduras, mas principalmente, para as funções que estão em amadurecimento. 

O grande desafio da instituição escolar está em como estimular saltos qualitativos no 

desenvolvimento das crianças para que elas se tornem mais humanizadas, entendendo que elas 

podem se transformar e se deslocar dos estigmas e estereótipos que lhes são atribuídos. 

Diante do impasse da escola, é salutar termos claro algumas proposições. Primeiro é 

importante que se entenda que é fundamental à criança vivenciar o conflito. A escola precisa 

oportunizar a realização de atividades que possam guiar o desenvolvimento, que possam 

representar um desafio para ela. É fundamental oferecer situações em que a criança possa se 

valer da possibilidade de criar.  



89 
 

 A partir de Vygotsky, Oliveira (2003) sinaliza que qualquer modalidade de interação 

social deve ser utilizada de forma produtiva na situação escolar com o intuito de promover o 

aprendizado e, consequentemente, o desenvolvimento das crianças. Lembrando que neste 

ambiente deve ser dado destaque especial à interação entre os alunos, uma vez que: 

  
Os grupos de crianças são sempre heterogêneos quanto ao conhecimento já 

adquirido nas diversas áreas e uma criança mais avançada num determinado 
assunto pode contribuir para o desenvolvimento das outras. Assim como o 

adulto, uma criança também pode funcionar como mediadora entre uma 

outra criança e as ações e significados estabelecidos como relevantes no 
interior da cultura. (OLIVEIRA, 2003, p. 64).  

 

A educação é produção de si por si mesmo. Um processo por meio do qual a criança 

que nasce inacabada se constrói enquanto ser humano, social e singular. Desse modo, ela não 

pode ser educada se não consentir, se não colaborar (CHARLOT, 2000). É preciso que a 

criança esteja em ação, que o objeto do conhecimento, ou seja, os elementos simbólicos que 

precisam ser internalizados sejam objetos de desejo.  

Outra máxima de Vygotsky (1998) nos ajuda a pensar o contexto de aprendizado 

escolar. Segundo ele, “o pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, isto é, por 

nossos desejos e necessidades, nossos interesses e emoções” (VYGOTSKY, 1998, p. 187).  

A partir das proposições de Vygotsky (1998) e de Charlot (2000), consideramos 

pertinente explicitarmos aqui dois conceitos apresentados por este último. Charlot (2000) 

emprega o termo mobilização, ao invés de motivação, justificando que o primeiro sugere 

aquilo que está em movimento, que é dinâmico e que surge de dentro, é, portanto, mobilizar-

se, pôr-se em movimento, ao contrário de motivação que remete a algo que vem de fora. 

Segundo este autor é o desejo que mobiliza o sujeito.  

 

[...] ‘motivar os alunos’ consiste, muitas vezes, em inventar um truque para 
que eles estudem assuntos que lhe interessam. Prestar atenção à mobilização 

dos alunos leva a interrogar-se sobre o motor interno do estudo, ou seja, 

sobre o que faz com que eles invistam no estudo. Motiva-se alguém de fora, 
mobiliza-se a si mesmo de dentro. (CHARLOT, 2013, p. 145, grifo do 

autor).  

 

Outro conceito apresentado por Charlot (2000) e que nos interessa é o de sentido. 

Embora ele exponha uma tripla definição, nos apropriamos do que mais nos interessa neste 

estudo “o sentido é produzido por estabelecimento de relação, dentro de um sistema, ou nas 

relações com o mundo ou com os outros” (CHARLOT, 2000, p. 56). Faz sentido para alguém 

aquilo que lhe acontece e que tem relação com outras coisas de sua vida. “A criança mobiliza-

se, em uma atividade, quando investe nela, quando faz uso de si mesma como de um recurso, 
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quando é posta em movimento por móbeis, que remetem a um desejo, um sentido, um valor” 

(CHARLOT, 2000, p. 55).       

Destarte, retomamos o argumento do obutchenie como uma atividade autônoma 

daquele que aprende associada a outro que intencionalmente ensina, ressaltamos que o 

aprendizado precisa ser pensado em um movimento dialético, pois de nada adiantará um 

professor que tenha a intenção de ensinar, diante de um aluno que não tenha a intenção, o 

desejo de aprender. 
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6 “APRENDIZADO”: UM DIÁLOGO COM OS AUTORES E ATORES DO 

PROCESSO  

 

Neste capítulo buscamos estabelecer uma interlocução com os autores que nos serve 

de referência e com os atores (sujeitos desta investigação), nos apoiando naquilo que o 

material produzido no campo empírico foi capaz de nos revelar. 

Portanto, consta aqui um cruzamento das informações sobre os alunos e o contexto 

escolar em que estão inseridos. As informações foram produzidas a partir da observação do 

contexto da sala de aula, das produções escritas e entrevistas realizadas com a turma e com 

uma de suas professoras.  

As seções se apresentam como categorias estabelecidas a priori com o intuito de 

mobilizar cada um dos objetivos estabelecidos para este estudo. No interior das seções fomos 

construindo subcategorias (a posteriori) nos alicerçando nas falas dos sujeitos. 

 

6.1 Descrição de um contexto de “aprendizado” 

 

Levando em apreço que a investigação qualitativa também se caracteriza, segundo 

Bogdan e Biklen (1994), como descritiva, optamos por trabalhar com a descrição do cotidiano 

investigado, lembrando que esta compõe um dos objetivos específicos deste estudo (descrever 

o contexto de aprendizado dos alunos).  

Nossa intenção nesta seção não é com a categorização ou conceituação, mas mostrar 

como é o dia a dia da sala de aula, o que há neste espaço, como ele está organizado, qual é a 

dinâmica da turma, de que forma os alunos realizam seus trabalhos, enfim, expor quais as 

mediações e tensões que dão forma ao universo pesquisado. Aqui também descrevemos as 

atividades coletivas que foram propostas à turma, dando a elas a interpretação que nos foi 

possível.  

Durante a observação buscamos considerar cada relato, cada reação, cada 

comportamento sobre os quais nos debruçamos com o intuito de potencializar as vozes 

daqueles que compartilharam conosco suas vivências e certamente enriqueceram nossa 

experiência. 
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6.1.1 O primeiro encontro 

 

Sentimo-nos impulsionadas a descrever aqui a cena do primeiro encontro e o impacto 

que este momento foi capaz de provocar20.  

 
Finalmente [...] Hoje me aproximo pela primeira vez dos sujeitos mais 

importantes desta investigação. Quando entrei na sala de aula todos já 
haviam tomado os seus lugares. Deparo-me com quatro fileiras de cadeiras 

com alunos muito bem comportados a ouvirem a professora. Eram 17, sendo 

6 meninas e 11 meninos. Neste dia a professora informou-me que eram ao 
todo 21 alunos, mas que faltavam muito.  (Diário de Campo, 14 jun. 2018). 

 

Uma sala ampla, bem iluminada, arejada, com mesas e cadeiras enfileiradas e 

afastadas umas das outras (mais cadeiras que alunos). Alfabeto ilustrado acima da lousa, 

sequência numérica de 1 a 100, dois armários, duas prateleiras com livros didáticos, mesa da 

professora na frente e o cantinho da leitura ao fundo compunham aquele espaço. Ali estava o 

retrato de um ambiente organizado e de total silêncio. Não se ouvia um só ruído, a não ser o 

da voz moderada da professora Esperança que dava as orientações e convocava a todos para 

fazerem uma oração de agradecimento a Deus. Naquele momento ela falava aos alunos de sua 

importância. Todos se puseram de pé e com muita ordem começaram a oração do “Pai 

Nosso”.  

Logo após, a professora deu-me a oportunidade de me apresentar aos alunos. 

Coloquei-me à frente da turma, apresentei-me e expliquei-lhes que estava fazendo um estudo 

e que desejava compreender como os alunos do 3º ano estão aprendendo, por isso iria precisar 

da ajuda deles. Disse-lhes que não eram obrigados a participarem, uma vez que precisariam 

sair da sala de aula em alguns momentos para conversarem comigo, porém, ninguém se opôs. 

Todos se manifestaram, dizendo que queriam participar.  

Posicionei-me no fundo da sala para não tirar a atenção dos alunos, mesmo consciente 

de que isso talvez seria inevitável. Isso não impediu que alguns olhares curiosos com um 

sorriso de “canto de boca” se virassem para mim. Estava sentada próximo à Luan Santana21, 

que não parava de me olhar e me fazer perguntas do tipo: “Ei tia a senhora vai fazer o que 

com a gente?”, “A senhora vai voltar amanhã?”, por isso era repreendido pela professora.  

Esforcei-me, naquele momento, para não interferir na dinâmica da aula.    

                                                             
20Nesta seção, peço licença ao leitor para alterar a pessoa da ação, trazendo ora para o singular ora para o plural, 

com o intuito de narrar o fato com maior riqueza de detalhes. 
21Embora, neste momento ainda não soubesse os nomes dos alunos e estes ainda não tivessem escolhido seus 

pseudônimos, decidimos registrar aqui com o propósito de já ir situando o leitor.  
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Em seguida, a professora entregou aos alunos uma atividade avaliativa, fez a leitura da 

mesma, orientando-os a olharem para suas “provas”. Todos começaram a trabalhar e o 

silêncio voltou a reinar naquele lugar. 

A atividade proposta era de Ciências, pelo menos era o que estava anunciado, 

composta por cinco questões. A primeira delas solicitava que procurassem no caça-palavras 

nomes de animais. Na segunda questão os alunos deveriam registrar na cruzadinha o nome de 

seis frutas e depois escolherem três dos nomes registrados para criarem três frases, esta era a 

terceira questão. Na quarta questão, os alunos iriam completar com vogais, alguns nomes de 

produtos de higiene e na quinta questão estava proposto que fizessem a relação (ligar) entre as 

imagens de frutas e os seus respectivos nomes. 

Tendo passado 20 minutos do início da atividade, Lara entrega-a para a professora, 

pede licença para ir ao banheiro, e ao retornar para a sala pega um livro do cantinho da leitura 

e senta-se para lê-lo. Notei certa inquietação de alguns por verem que a colega já havia 

terminado.  

  A professora chama a atenção dos alunos para o cabeçalho da atividade, pede que eles 

completem, pois a maioria não havia registrado o sobrenome, apenas três. Esta começa a 

andar entre as cadeiras enfileiradas, aparentemente, para observar o andamento da atividade e 

chamar a atenção de alguns alunos.  

Ao perceber a professora se aproximando, João Lucas começou a apagar, 

imediatamente o que havia feito. Esta lhe perguntou por que estava apagando, mas não obteve 

resposta do aluno, que permaneceu paralisado. 

Observei que alguns alunos se dedicaram a colorir os desenhos da atividade. Estes 

foram repreendidos pela professora: “Eu não quero prova colorida, eu quero prova 

respondida”. Ela chamou a atenção dos alunos para a leitura. “Eu mandei estudar as sílabas, 

agora fica aí ó, não estudaram”.  

A fala da professora, ao relacionar o estudo das sílabas à possiblidade de aprendizado 

por parte dos alunos, a ideia da memorização das sílabas como requisito para que os mesmos 

pudessem obter um bom resultado na realização da atividade, explicita uma visão 

associacionista de aprendizado da leitura e da escrita. Nesta perspectiva, o aprendizado está 

vinculado à apropriação de ideias simples que evoluem para ideias mais complexas, está 

atrelado à ideia de que decorar letras, sílabas ou palavras, facilitaria a compreensão da leitura 

e escrita. Se contrapondo à compreensão do aprendizado da língua escrita como conceitual, 

como o resultado de processo pelo qual a criança pensa sobre a produção escrita.  
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Os alunos que iam terminando a atividade, se levantavam, iam ao “cantinho da 

leitura”22, escolhiam um livro, sentavam-se em suas cadeiras e começavam a ler, ou melhor, a 

folhear as suas páginas. Alguns pareciam interessados em saber o que dizia a história e 

apreciavam atentamente suas imagens, em seguida a devolviam.  Aquele parecia ser mais um 

ritual ao qual já estavam acostumados.  

Alguns alunos ainda estavam respondendo a prova quando a professora pediu que 

pegassem os cadernos de matemática para fazerem uma atividade de revisão com situações 

problemas envolvendo o sistema monetário. Esperança perguntou aos alunos se sabiam o que 

era uma revisão, porém, ninguém se manifestou o que a deixou irritada. Naquele momento, a 

atividade foi interrompida para que ela pudesse repreender a turma pelo “desinteresse”. A 

professora foi registrando as questões na lousa, solicitando a participação dos alunos na 

resolução de cada uma, entretanto, além da voz de Esperança, a única voz que se ouvia era a 

de Lara, que antes mesmo de a professora fazer a conta na lousa, já havia feito o cálculo 

mentalmente e prontamente dava a resposta. A cena era de uma aluna dialogando com a 

professora, alguns alunos aparentemente aguardando pelas respostas, outros tentando registrar 

as perguntas e ainda outros realizando a “prova” de Ciências.  

À medida que iam concluindo, os alunos iam passando para as próximas etapas, 

porém, a aula foi encerrada e 6 dos 17 alunos que estavam presentes naquele dia, não 

concluíram a atividade de matemática. 

 Este primeiro encontro, que talvez para eles tenha sido apenas desconfortável, foi para 

mim impactante. A cena apreciada não foi das mais otimistas, digo isto porque no momento 

em que a professora foi comunicada de que a pesquisa seria desenvolvida em sua turma, ela 

me expôs um diagnóstico prévio dos alunos e acrescentou que eles não poderiam me ajudar. 

Embora já estivesse sido “contaminada” com informações marcadas por estereótipos, e já 

soubesse que se tratava de uma turma que compunha um universo singular, por ser um 

contexto destoante dos demais daquela instituição, o primeiro encontro foi chocante.  

 A princípio, o contexto já se mostrou bastante revelador, diferente de tudo que 

poderíamos imaginar que estivesse acontecendo em uma turma composta por alunos do 3º ano 

do Ensino Fundamental. O espanto com as questões propostas na atividade avaliativa dos 

alunos já seriam, por si só, suficiente, se não fosse agravado pelo fato de que grande parte dos 

alunos não conseguiu respondê-las.  

                                                             
22Este era um espaço organizado no fundo da sala. Havia uma decoração na parede (cortininha e flores), o nome 

cantinho da leitura e diversos livros pendurados em um varal.  
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As primeiras impressões produzidas a partir do primeiro encontro resultaram em pelo 

menos uma provocação: Como esses alunos se comportariam ou reagiriam diante de 

atividades diferentes das que costumavam realizar? 

 Ainda nesta seção descrevemos as atividades coletivas propostas à turma e o que a 

realização dessas nos revelam acerca deste contexto.   

   

6.1.2 A rotina da turma 

 

A professora Esperança permanece com a turma por quatro dias da semana. Em um 

dia da semana os alunos têm aulas de Artes e Educação Física com outra professora23.  

As aulas geralmente eram iniciadas com uma oração, seguida de uma leitura 

(história/texto) que a professora fazia para a turma. Nestes momentos costumava chamar 

atenção da mesma para os aspectos da história, solicitando a participação dos alunos, que 

quase nunca acontecia. As vozes que mais se ouviam, muitas vezes sobrepondo à da 

professora, eram a de Lara e a de Luan Santana, seguidas de um “muito bem”, “você está 

prestando atenção”. 

Os momentos seguintes eram destinados às atividades escritas. Geralmente a 

professora registrava na lousa e os alunos copiavam em seus cadernos. Enquanto estivemos na 

sala, poucas foram às vezes em que os alunos tiveram acesso ao livro didático. Um fato que 

comprometia a realização das atividades escritas era o ritmo diferente com que os alunos 

faziam seus registros. Aqueles que conseguiam copiar primeiro e já conseguiam responder 

com autonomia, ou seja, sem ajuda da professora, como era o caso de Lara e Beatriz, 

concluíam a atividade e passavam o restante da aula, sentadas em suas cadeiras, aguardando 

os colegas terminarem. 

Após dado um tempo para copiarem, a professora respondia a atividade, solicitando a 

ajuda dos alunos. Identificamos aqui elementos de tensão, por um lado víamos duas alunas 

respondendo aos questionamentos orais da professora sobre uma atividade que as mesmas já 

haviam concluído, por outro lado um grupo que aguardava pelas respostas que a professora, 

certamente, poria na lousa. E ainda um terceiro grupo que não dava conta de copiar as 

respostas, e nem de responder ao que estava sendo perguntado oralmente, porque ainda estava 

ocupado copiando as perguntas. 

                                                             
23Como esta não foi entrevistada, por razões já apresentadas neste trabalho, nos referimos a ela como professora 

de Artes, embora ela seja também professora de Educação Física.  
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Retomando Charlot (2000), observamos a ausência de mobilização dos alunos na 

realização das atividades, se não em todos, em grande parte da turma. Para que haja 

aprendizado, é importante, portanto, que o sujeito se mobilize, que ponha seus recursos em 

movimento, que realize uma atividade intelectual que tenha para ela um sentido e na qual ela 

encontre prazer.   

As aulas seguiam a rotina de uma atividade escrita antes do intervalo, o momento do 

lanche, dez minutos de intervalo, momento em que os alunos extravasavam suas energias, 

correndo desesperadamente pelo amplo espaço que a escola dispõe. Ao retornarem para a sala 

realizavam mais uma atividade até que chegasse o momento de irem embora.  

Notamos, pelo menos nas aulas da professora Esperança, que a dinâmica não favorecia 

a cooperação e interação entre os alunos, uma vez que estes eram constantemente orientados a 

sentarem em seus lugares, a pararem de conversar e a “cuidarem de suas atividades”. Era 

visível o distanciamento dos alunos nos momentos das aulas. As tentativas de irem até a mesa 

de um colega eram prontamente repreendidas. A ausência de propostas de atividades em 

grupo nos parece justificada pela professora Esperança. Quando questionada sobre o que ela 

considera ser o ponto fraco da turma, afirma ser: 

 
[...] o dia que eu não consigo nada, o dia que eu vou fazer uma atividade. 
Que eu não realizo aquilo que eu planejei, o que eu planejei eu não consigo 

realizar, igual mesmo eu, eu me sinto, tem momento que eu me sinto assim, 

que às vezes eu já tentei fazer um jogo na sala e eu não consegui, porque 

quando eu organizo eles que um para e o outro começa e aí desmorona tudo 
e aí não consegue. Então o ponto fraco é quando eu não consigo realizar 

uma atividade. (Esperança, 2018).  

      

O relato da professora revela a indisciplina da turma como um possível empecilho 

para que atividades grupais sejam propostas, o que é lamentável, pois para a perspectiva 

histórico-cultural o trabalho em grupo tem grande valor, pois favorece a troca de experiências, 

a interação, a participação do outro, indispensável na apropriação do conhecimento.  

Foram perceptíveis alguns momentos esporádicos de interação, como quando 

presenciei uma conversa entre três alunos: 

 
- Ei, h com o é como? (PEDRO – tentando ler o nome horas) 

- Você sabe que horas é depois de meia noite? (BRUNO) 

- Eu não sei não. (SUPERMAN) 
- Depois de meia noite é duas horas. (PEDRO) 

  - Ui, né não. É uma hora né tia? (BRUNO). 
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Entretanto, estes momentos não eram explorados, mas sim repreendidos. Na ocasião, 

os alunos foram imediatamente alertados para pararem com a conversa e continuarem 

copiando a atividade que estava na lousa.  

Considerando a natureza social do conhecimento e do desenvolvimento humano, 

apoiamo-nos na premissa de que a criança não consegue se apropriar desse conhecimento sem 

a participação do outro, sem as experiências de trocas. “Com relação à atividade escolar, é 

interessante destacar que a interação entre os alunos também provoca intervenções no 

desenvolvimento das crianças” (OLIVEIRA, 2003, p. 64).  

 

6.1.3 Práticas de leitura durante as aulas 

 

A fala da professora no que se refere às atividades pelas quais os alunos demonstram 

maior interesse aponta que: 

 
O que eles gostam mais é de contar história e ilustrar. Você contou história 

e aí pra ilustrar, você pode deixar a tarde todinha que ali não tem bagunça, 
ali eles fazem do jeito deles, principalmente quando você deixar a vontade, 

faz do seu jeito, aí eles aceitam numa boa, você pode deixar tranquilo. 

Então esta é a atividade que eles mais gostam. (Esperança, 2018).  

 

 Tal afirmação nos impele a questionar se de fato o interesse dos alunos estava na ação 

de ouvir/contar história ou na liberdade que a proposta de ilustrá-la lhe proporcionava.  

Analisando a fala da professora, recorremos às anotações para fazer menção ao 

primeiro dia de aula do segundo semestre (após o recesso de junho). No momento em que 

cheguei, deparei-me com a sala organizada como de costume. A surpresa foi com a 

quantidade de alunos que ali estava, apenas 14.  A professora estava comunicando a turma 

que naquele dia todos ganhariam livros de presente e logo após fez a entrega. Cada um que 

recebia o seu livro permanecia em sua cadeira no mais absoluto silêncio.   

Os olhares eram dos mais variados possíveis. Enquanto uns folheavam o livro com 

semblante alegre e parecendo cheios de curiosidade, outros permaneciam com este fechado 

sobre a mesa. Após alguns minutos, destoando daquele ambiente silencioso, surge uma voz. 

Parei para observar de onde estava vindo e descobri que era de Superman que parecia se 

deliciar do seu presente. No momento em que eu o olhava, levantou a cabeça, olhou-me como 

se tivesse percebido a minha apreciação e a retribuiu com um sorriso, embora tímido, mas 

aparentemente cheio de satisfação como se estivesse dizendo: “Olha! eu estou conseguindo”. 
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Sua voz era a única que se ouvia naquele momento. Notei que enquanto alguns estavam, 

curiosamente olhando e folheando seus livros, Pedro e Bruno mantinha-os fechados.   

Depois de ter dado um tempo para que os alunos lessem os livros que havia acabado 

de ganhar, a professora perguntou quem gostaria de falar de sua história e mais uma vez o 

silêncio reinou. Por uns instantes, ninguém se manifestou até que Luan Santana demonstrou 

interesse, se mostrou entusiasmado, porém ficou apenas tentando criar a história a partir das 

imagens contidas nas páginas de seu livro. O momento se deu por encerrado e os alunos 

foram conduzidos para outra atividade.  

Um episódio que convém ser relatado, para ilustrar como as práticas de leitura 

aconteciam no ambiente da sala de aula, é o da leitura do material contido no que estamos 

chamando aqui de “cestinho da leitura”24. Em um determinado dia a professora solicitou aos 

alunos que pegassem uma ficha no cesto e levassem para suas cadeiras para lerem.   

Cada aluno foi escolhendo a que lhe convinha, sendo assim: 4 pegaram fichas 

contendo apenas sílabas isoladas (João Lucas, Rafael, Zói e Bruno); 12 alunos pegaram fichas 

com palavras (Larissa Manoela, Beatriz, Luan Santana, Marília de Azevedo, Camila, Sabrina, 

Pedro, Ana Luíza, Jacson, Daiane, Superman e Gabriel de Jesus); apenas Lara escolheu um 

texto para ler. Todos25 foram para os seus lugares e foi dado um tempo para que fizessem as 

leituras, silenciosamente. 

Foi notório o esforço de alguns, ao passo que outros se apresentavam dispersos, com 

um olhar perdido. Lara fez, rapidamente, a leitura do texto escolhido e ficou sentada 

aguardando que os colegas terminassem. Tendo sido dado um tempo, a professora começou a 

chamar em sua mesa, cada um dos alunos para “tomar a leitura”26.  

Dos quatro alunos que pegaram as sílabas, três conseguiram lê-las, porém Bruno teve 

dificuldade e foi repreendido pela professora que afirmou: “Sabe por que você não aprendeu? 

Porque não tem interesse” (Esperança, 2018). 

Dos 12 alunos que pegaram palavras, somente Superman e Beatriz conseguiram 

decodificá-las. Os demais apenas completavam a palavra iniciada pela professora.  

Este episódio de leitura nos é bastante revelador, uma vez que não identificamos na 

proposta uma possibilidade de mobilização, por parte dos alunos, na ação desempenhada. 

                                                             
24Em uma mesinha, próxima à mesa da professora, havia um cesto com fichas produzidas em papel cartão 

contendo textos, frases, lista de palavras e sílabas as quais os alunos tinham acesso em alguns momentos, quando 

a professora ia “tomar suas leituras”. 
25Neste dia havia 17 alunos na sala. A frequência da turma é baixa, raramente era possível contar com a presença 

de todos. 
26A expressão usada é escolha nossa, recordando um jeito de se referir à ação de solicitar ao outro que leia algo 

em voz alta enquanto observa e acompanha a sua leitura.  
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Notamos que alguns alunos foram tendenciosos a lerem aquilo que já conseguiam realizar 

com autonomia não lhe exigindo nenhum esforço. Por outro lado, aqueles que se viram diante 

de uma situação em que necessitavam da mediação de outra pessoa, contaram com o apoio da 

professora, mas não foram desafiados em suas hipóteses, não precisaram empreender nenhum 

esforço intelectual.  

Outra situação de leitura que interpretamos como carente de possibilidades de um 

investimento intelectual por parte dos alunos foi uma atividade em que professora registrou na 

lousa e propôs aos alunos que copiassem e fizessem a leitura do texto:   

 

 

 

 

Ao analisar os episódios de leitura aqui relatados, a partir de Charlot (2000), somos 

impelidos a inferir que estes não representaram uma possibilidade de aprendizado, uma vez 

que segundo ele, para que um aluno possa aprender é necessário que o mesmo realize uma 

atividade intelectual e que esta seja associada a um sentido e ao prazer. Para este autor, “faz 

sentido para um indivíduo algo que lhe acontece e que tem relações com outras coisas de sua 

vida” (CHARLOT, 2000, p. 56).  

  

6.1.4 Um dia de história  

 

Como parte de nossa estratégia para a observação participante havíamos pensado em 

propor algumas atividades coletivas aos alunos. Tanto a professora Esperança, quanto a 

professora de Artes já tinham sido comunicadas e ambas concordaram com a nossa proposta. 

Como esta última tinha se submetido a um procedimento cirúrgico e estava impossibilitada de 

realizar esforço, combinamos que desenvolveríamos as atividades no dia em que seria a aula 

de Artes e Educação Física, ainda que ela estivesse presente nos auxiliando.   

A chegada à sala causou-me profundo espanto. A princípio tive a sensação de que 

havia me equivocado e entrado no ambiente errado. Fui surpreendida por um aluno que saía 

desesperado da sala se esbarrando em mim, enquanto a professora de Artes tentava contê-lo.  

Um alvoroço havia se instalado e pude ver, pela primeira vez, alguns alunos que mal 

se levantavam da cadeira durante as aulas da professora Esperança, correndo pela sala, mesmo 

diante da voz de comando da professora para que tomassem seus lugares e fizessem silêncio.  

A goiaba é do Gugu 

Gugu abafou a goiaba 

A goiaba ficou boa 
Gugu deu a goiaba a gago 
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E agora minha gente, uma história vou contar 

Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar 

Lelelelele, tralalá, lelelelele, tralalá 

Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. 

 

As cadeiras estavam organizadas de outro modo (em semicírculo), o que favorecia o 

trânsito dos alunos por todo o espaço da sala de aula. À medida que fomos, insistentemente, 

solicitando a atenção, a maioria da turma foi se acalmando e parando para ouvir a minha 

proposta para aquele dia27.  Anunciei-lhes que contaria uma história, organizamos o espaço 

para que todos pudessem visualizar as imagens, entretanto Zói, Rafael e Gabriel de Jesus 

estavam irredutíveis. Andavam pela sala e tentavam a todo custo atrair a atenção dos colegas. 

Iniciei cantando:  

 

Naquele instante todos pararam para ouvir a história ilustrada (livro sanfonado) “A 

formiguinha e a neve”. Foi comovente a reação deles diante dos gestos, movimentos e vozes 

que eu ia exibindo a cada cena apresentada. Atentei-me para o rosto de cada um e notei que a 

atenção de todos estava voltada para a história, confirmando o relato da professora de que esta 

era a atividade pela qual os alunos demonstravam maior interesse. 

 

Figura 1 - Momento da história: A formiguinha e a neve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem produzida pela autora 

                                                             
27Neste dia propusemos o conto de uma história e uma atividade coletiva a partir dela, além de duas dinâmicas 

de grupo, porém, nesta seção relataremos apenas as duas primeiras propostas, por considerarmos conveniente 

discutirmos nossas impressões acerca da dinâmica de grupo na seção que mobiliza o objetivo de compreender as 

inter-relações no contexto da sala de aula.  
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Após o conto, conversamos sobre a história chamando a atenção para alguns aspectos 

da mesma. Foi perceptível uma participação e envolvimento da turma naquele instante. 

Porém, ao contrário do que, segundo a professora, eles gostavam de fazer após uma história28, 

propusemos naquele momento o registro coletivo dos nomes das personagens, junto com a 

análise linguística de cada uma das palavras. Em seguida, os alunos foram organizados em 

duplas ou trios para que identificassem no caça-palavras os nomes explorados e registrados 

anteriormente.  

Fizemos uso da estratégia de colocar juntos os alunos que estivessem apresentando 

características de nível de leitura e escrita diferenciadas, partindo do princípio de que uma 

criança mais avançada em relação a um determinado conhecimento pode contribuir para o 

avanço da outra. 

Fazendo uma análise do desempenho da turma durante as atividades supracitadas, 

inferimos, dentre outras coisas, que, quando submetidos a situações de interação, esta 

demonstrou maior envolvimento com a atividade proposta. Observamos que os alunos que 

não costumavam participar nos momentos de escrita na lousa, se mostraram atuantes diante da 

proposta de registro e análise linguística das palavras relacionadas à história, como foi o caso 

de Zói e de Rafael. 

No geral, foi perceptível a deliberação dos alunos no sentido de auxiliarem uns aos 

outros. Alguns, assim que encontravam o nome no caça-palavras, procuravam imediatamente 

se virar para ajudarem os colegas, mesmo que estes fossem outra dupla ou trio. Notamos 

ainda que os alunos reagiam positivamente ao elogio, cada vez que percebiam que havia 

obtido sucesso diante de uma resposta dada e era reconhecido com uma palavra de incentivo, 

parecia se esforçar ainda mais para encontrar respostas para outras situações.    

Para além do desempenho e envolvimento dos alunos nas atividades propostas, o 

episódio narrado se revelou surpreendente em relação ao comportamento dos alunos. A que se 

deve uma mudança tão radical na conduta destes? 

A professora Esperança, no momento da entrevista nos relatou que: 

   
A turma... é uma turma, uma turma pequena, mas uma turma muito difícil, 
porque falta muito interesse. É uma turma que não senta para ouvir. É muito 

difícil, eu levo mais de uma hora pra eles sentarem. Eu chego na sala, 

converso com eles, pra fazer oração, tem dia que eu não consigo fazer a 
oração. Eu tenho que pedi alguém pra sair, colocar lá fora, depois pra eu 

                                                             
28A professora Esperança relata na entrevista que a atividade pela qual os alunos demonstram maior interesse é 

ouvir a história e em seguida ilustrá-la. 
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poder voltar pra fazer a oração. Tem dia, mas tem dia que eu consigo, que 

eles estão mais calmos. (Esperança, 2018). 

 

Parece-nos que há uma contradição entre a fala da professora e o quadro que nos foi 

apresentado nos momentos em que observamos a turma durante as suas aulas, pois, o que 

víamos eram alunos sentados, quietos, pouco falantes, “disciplinados”.  Por outro lado, parece 

a descrição real do que tínhamos presenciado durante a aula da professora de Artes. Por quais 

razões estes alunos apresentam um comportamento tão diferenciado frente ao comando de 

pessoas diferentes? Ou não seria aquilo que vimos nas aulas da professora Esperança e o que 

vimos foram situações atípicas de alunos “disciplinados”, “domados”?  

Notamos aqui uma linha muito tênue entre um controle imposto e um autocontrole 

adquirido. Nesta direção, Lahire (1997) destaca que a escola não é simplesmente um lugar 

onde se aprende saberes, mas um lugar onde se aprende formas de exercício e de relações de 

poder. É o lugar onde reina a regra impessoal, ou seja, o lugar em que as formas de poder não 

repousam sobre a vontade de uma pessoa, logo a ideia de um “aluno domado” pode ser 

substituída pela ideia de um “aluno sensato” e que por ser racional, terá condições de exercer 

poder sobre si mesmo, ao invés de se submeter ao poder exercido pelos outros.   

 
Deixar o aluno caminhar sozinho em direção ao saber, sendo um professor 

mais uma guia pedagógico do que um instrutor (no duplo sentido do termo), 

pedir-lhe que se comporte bem, através de uma forma de autocontrole bem 
compreendida, significa estar cada vez mais próximo de um aluno sensato e 

racional, de um aluno capaz de self-government, de ‘aprender a aprender’. 

(LAHIRE, 1997, p. 59, grifo do autor).  

 

Partindo deste prisma, podemos afirmar que o autocontrole do aluno, a sua capacidade 

de exercer poder sobre si mesmo se materializa como uma ferramenta fundamental, não 

apenas para o combate à indisciplina e a manutenção da “ordem” imposta no ambiente da sala 

de aula, mas, sobretudo, para o seu aprendizado.       

 

6.1.5 Era uma vez... 

 

Além da história “A formiguinha e a neve” e da atividade escrita a partir desta, 

levamos uma proposta de construção de história oral. Apresentei-me vestida com um avental 

e dentro do seu bolso havia vários objetos. Expliquei a turma que eu iniciaria a história e que 

eles deveriam (um de cada vez) retirar do bolso do avental, um objeto e procurar inseri-lo na 

história.  
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O quadro 14 mostra a história construída coletivamente, os nomes dos objetos que 

havia no avental e os nomes dos alunos29 na frente de suas respectivas falas.  

 

Quadro 14 - Síntese de atividade coletiva (produção de texto oral na sala de aula) 

OBJETO FALA PESQUISADORA / 

ALUNO (A)  

Figura de 

uma menina 

Era uma vez uma menina chamada Ritinha. Ela 

gostava muito de ajudar a sua mãe.  

Certo dia... 

Pesquisadora 

Colher Ela foi cozinhar, pegou a colher, foi pegar a carne e 

se queimou 

Beatriz 

Pássaro Eu não sei não... eu não sei Zói 

 Eu sei... Eu sei... Foi caminhando, aí ela encontrou 
um passarinho no ninho, aí ela cuidou 

Luan Santana 

Pirulito De repente Ritinha encontrou também um pirulito e 

saiu para distribuir para certa criança  

Professora Esperança 

Seringa De repente ela se machucou e ficou com medo de 
levar uma agulhada de injeção 

Larissa Manoela 

Lápis Era uma vez... como era o nome dela? Marília Azevedo 

 Ritinha  Pesquisadora 

 Era uma vez ela pegou um lápis e foi escrever... Marília Azevedo 

 O que Ritinha começou a escrever? Pesquisadora 

 Ritinha começou a escrever uma história, bem 

história mesmo, todo mundo gostou e bateu palma 

Luan Santana 

Canudo Aí ela resolveu pegar um canudinho pra ela beber 
suco 

Igor 

Estojo Ritinha achou um estojo... Rafael 

Flor De repente ela tava andano e achou uma flor Jacson 

 Rsrsrsrsrsrs Todos 

Caixinha Ela tava com uma caixa de presente Zói 

 Dentro desta caixa tinha um morango e um biscoito 

de banana com canela, hummm. Ritinha ficou muito 

feliz por ter ganhado este presente. 

Pesquisadora 

 Aí eu vou tirar os objetos e vocês vão completando Pesquisadora 

Chave A chave Todos gritaram 

 Da casa Zói 

 Que casa? Pesquisadora 

 Da casa dela Zói e Luan Santana 

 Quando chegou em casa a vó bateu nela, xingou, 
porque saiu sem permissão 

Zói 

 A vó dela ficou muito braba Larissa Manoela 

 Aí o pai dela foi lá buscar ela na casa do amigo Luan Santana 

 E o pai colocou de castigo Zói 

 Ritinha pediu desculpa Luan Santana 

 Falou desculpa! E o pai desculpou e acabou Zói 

 Palmas!!!!!!! Todos 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

                                                             
29Neste dia havia apenas 14 alunos na sala. Alguns se recusaram a pegar o objeto e participarem da história, 

alegando estarem com vergonha (Daiane, Neymar, Sabrina e Camila).  



104 
 

A experiência deste momento nos surpreendeu duplamente. Por um lado ficamos 

maravilhadas com a participação de Zói na construção da história. Seu interesse e 

envolvimento nos comoveu profundamente, considerando que ele, geralmente se mostrava 

disperso, apático e desinteressado durante as aulas.  

Em contrapartida, nos surpreendemos com a dificuldade da turma em relação à 

capacidade criadora e de articulação de ideias. Embora tenham demonstrado interesse em 

participar da atividade, vimos que alguns apresentavam resistência em expor um pensamento, 

ou articular suas ideias às dos colegas anteriores.  

Diante do exposto, salientamos que no trabalho com crianças é preciso oferecer 

situações nas quais elas possam explorar seu potencial imaginativo, sua oralidade, seus 

mecanismos internos, pois quanto mais ela enxerga, ouve, experiencia, maiores serão as 

possibilidades de desenvolver seu potencial criador.      

 

6.2 Os alunos do 3º ano C: traçando um perfil 

 

Esta seção foi estruturada de forma a mobilizar o segundo objetivo estabelecido para o 

estudo, “Identificar o nível de escrita dos alunos do 3º ano”. Além do nível de escrita, 

explicitamos aqui a análise de dados secundários que nos ajudaram a traçar um perfil da turma 

e ampliaram a possibilidade de compreendermos o processo de aprendizado desses alunos.    

Nesta perspectiva, o que pretendemos aqui é apresentar os resultados dos testes de 

escrita realizados aos alunos em duas etapas, tendo sido a primeira no início do segundo 

semestre de 2018 e a segunda etapa no final deste e para isto nos ancoramos nos pressupostos 

da Psicogênese da Língua Escrita para analisar a produção dos alunos, conforme foi descrito 

no capítulo metodológico deste trabalho. Além disso, caracterizamos a turma considerando 

dados produzidos através da entrevista com a professora e informações obtidas pela secretaria 

da escola. 

Entendendo perfil como um delineamento de algo que é visto apenas por um lado, sob 

um único ponto de vista, reconhecemos que grandes são as limitações que a pesquisa nos 

impõe, uma vez que a nossa tentativa é de caracterizar os sujeitos apenas a partir de alguns 

aspectos observados no momento da produção das informações.   
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6.2.1 O olhar da professora 

 

No momento do primeiro contato com a professora Esperança para informá-la sobre a 

pesquisa, a mesma sinalizou que aquela era uma turma muito difícil e afirma: “Esses alunos 

aqui têm muita dificuldade na leitura, vários têm laudo” (Esperança, 2018).   

Em contato com a documentação do aluno na secretaria da escola (pasta de matrícula), 

foi possível identificarmos relatórios de profissionais referentes a alguns que fazem parte do 

grupo de alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE).  

O quadro 15 informa quem são estes alunos, quais os diagnósticos apresentados para a 

escola e que profissional o emitiu. 

 

Quadro 15 - Síntese dos relatórios dos alunos com NEE 

Aluno Relatório Profissional 

Cristiano Ronaldo Comprometimento no desenvolvimento 

psicomotor. 

 

Psicóloga 

 
Neymar 

Distúrbio de linguagem – idade mental 
inferior à idade cronológica, baixo nível 

de compreensão, alterações na fala. 

 

Fonoaudiólogo 

Daiane Retardo mental moderado. 
 

Psiquiatra 

João Lucas Atraso no desenvolvimento da linguagem.  Psicopedagoga 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa 

 
Neymar e Daiane contam com uma pessoa que os auxilia na realização de suas 

atividades em sala de aula. Há uma assistente de aluno que se divide para acompanhar os dois. 

Ambos não recebem atendimento profissional especializado.  

Ao ser questionada se os alunos que consideram apresentarem dificuldade de 

aprendizagem já tinham sido encaminhados para o Centro de Referência da Educação 

Inclusiva Operacional (CREIO)30, a professora afirma que: 

 
Tem, Eduardo Costa é do CREIO, João Lucas, Luan Santana, Daiane, tem 

Neymar e tem muitos que precisam, mas não foram encaminhados, a mãe 

não veio aqui para conversar, pra pedir, pra falar nada e a escola... quando 

a gente faz uma lista que a gente vê o problema do aluno e manda, manda 
chamar a mãe, a mãe não leva, aí perde a vaga e coloca outro no lugar, 

porque a demanda é grande. (Esperança, 2018). 

   

                                                             
30O CREIO é uma instituição pública mantida pelo poder público municipal, composta por uma equipe 

multiprofissional (psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e assistente social), que auxilia alunos com 

necessidades educativas especiais, oriundos da escola da rede pública de ensino. 



106 
 

Em outros momentos, na sala de aula, a professora também afirma que Cristiano 

Ronaldo já havia sido encaminhado, porém, a família estava alegando dificuldade para levar o 

aluno à instituição. João Lucas foi submetido à avaliação psicopedagógica, encaminhado para 

o neurologista. Possui indicação para acompanhamento psicopedagógico, mas “a família não 

tomou as providências”, como nos informa a professora.  

Embora a documentação da escola tenha constatado a presença de um diagnóstico de 

quatro alunos, nossa percepção, a partir da experiência profissional, nos impele a afirmar que 

não apenas estes, mas outros alunos da turma, embora não possuam um laudo, estejam incluso 

na categoria de alunos com NEE. Como é o caso de Luan Santana, Eduardo Costa e Jacson. 

Porém, como não é o objetivo deste estudo identificar e diagnosticar estes alunos, nos 

limitaremos às possibilidades de análises que o estudo nos confere.   

 No momento em que foi solicitado à professora que apontasse a necessidade maior da 

turma, conforme a sua percepção, declara que: 

A necessidade dessa turma é de reforço, muitos têm problema, precisam de 

acompanhamento, psicólogo, pessoas da área mesmo que entende, porque a 

maioria deles tem problema e precisa de ajuda que você vê a dificuldade da 
leitura e nem só. O professor sozinho não consegue não.  Tem aluno que não 

ouve bem, tem aluno que não enxerga, então é uma grande dificuldade. É 

isso que precisa. (Esperança, 2018). 
 

Observamos que a suposta dificuldade da turma, apontada pela professora, não possui 

uma relação direta com a condição específica dos alunos mencionados acima, mas está 

também associada a outros aspectos que não podem ser ignorados, e que este trabalho 

pretende apontar. 

Quando questionada se aquele era o primeiro ano que estava com a turma, a professora 

afirma: 

 
Com essa turma todinha assim, essa turma que nada quer, num dizer assim 

que tem dificuldade foi. No primeiro momento assim, quando eu peguei a 
turma tava mais difícil. Porque foi uma turma assim, que foi todo mundo 

assim que colocou assim neles. Esse não sabe nada, esse não sabe nada, vai 

ficar assim, colocou assim como se fosse um canto, colocou aqueles lá num 

canto lá. (Esperança, 2018).  

 

Não podemos ignorar o impacto que esta fala nos provoca. Notamos que a 

singularidade da turma não está simplesmente associada ao fato dela ser composta, em grande 

parte por alunos repetentes, o que a diferencia das demais turmas da escola. Está no fato de 

ser o resultado de uma “seleção dos piores”, de ser a turma dos que “nada querem”, dos que 

“nada sabem”. Será possível uma generalização deste nível frente a um grupo de 21 alunos? 
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Será que eles não sabem nada? Ou que o que eles já sabem não tem importância ou não 

corresponde aquilo que a escola quer que eles saibam?   

De acordo com a fala da professora, podemos afirmar que a escola tem consciência da 

composição desta turma.  

 
Foi a escola que fez e falou assim ó, como se eu fosse um coronel: você que 
vai dar conta, você que vai pra essa turma, porque você tem pulso firme. 

Pegou aqueles que tinham mais dificuldade. Esse é o 2º ano, que o ano 

passado a professora... pegou, mas não tinha a quantidade que tem e esse 
ano foi reprovando do ano passado e jogando. Aí falou assim: eu vou fazer 

uma turma aqui pra ver se tem um avanço melhor, mas pra ter esse avanço 

precisava de quê? Precisava de socorro e não teve esse socorro. Teve 
promessa, promessa, mas não teve socorro, porque tem que ter o socorro, 

tem que ter a ajuda, tem que ter material pedagógico, sem isso você não 

consegue nada. O professor lá que se vira. Agora mesmo nem o pincel não 

tem. Tô com um sofrimento com pincel lá, nem pincel na escola não tem. 
Então se torna difícil, o professor sozinho vai fazer o quê? É difícil. 

(Esperança, 2018). 

 

Ao que parece, uma meta foi estabelecida pela escola em relação à turma. Os relatos 

apontam que a intenção de compô-la foi para que pudesse ser desenvolvido um trabalho de 

alfabetização, mas a fala da professora aponta para um distanciamento entre aquilo que havia 

sido pensado enquanto meta e as condições que pudessem favorecer o seu alcance.  

Frente a este contexto, somos direcionados a algumas reflexões. Argumentamos 

primeiramente que se dermos demasiada atenção ao fato de que a criança aprende na relação 

com o mundo e por isso ela vai apreendendo este mundo, corremos o risco de culpabilizá-la 

pelo seu insucesso. É preciso retomarmos a ideia de que o aprendizado envolve aquele que 

aprende, mas, sobretudo, aquele que intencionalmente media o processo. 

Considerar o argumento de 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, 2003, p. 62), nos impele a julgar um equívoco a 

junção dos alunos de acordo com o seu rendimento escolar.  

No que tange às dificuldades da turma a professora aponta: 

 
A dificuldade maior deles é a falta de acompanhamento dos pais. Se 

tivessem um pai e uma mãe presente pra tá ali cobrando, como a mãe de 
Superman que chegou e falou senta aqui, aí no outro dia ela veio de novo aí 

ele já começou sentindo melhor. Você ver a presença da mãe, a criança 

muda. Então o que eles estão precisando é de uma ajuda. Porque o 

professor faz a parte dele e em casa ninguém faz nada. Eu sinto falta disso 
na turma. Eu sinto falta tanto que tem pai que eu não conheço. Tem aluno 

que já foi aluno meu três anos e eu não conheço o pai, nem o pai e nem a 
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mãe. Isso é muito difícil gente, imagina a carência dessa criança. Você 

nunca vê o pai nem a mãe, imagine em casa, se ele não vem na escola saber 

a situação dele, e em casa? É muito difícil. (Esperança, 2018).  
 

Precisamos reconhecer que a participação da família na vida escolar da criança 

representa um fator que favorece o seu aprendizado, porém, ancorados em Lahire (1997), 

temos que nenhum tipo de investimento em menor ou maior grau, nenhum fator por si só, é 

suficiente para explicar ou determinar o sucesso escolar dos alunos.  

 

6.2.2 Regularidade x repetência  

 

Outro aspecto que consideramos importante salientar é o tempo de permanência dos 

alunos no 3º ano nesta série. Os dados apontam que apenas 8 alunos estão cursando o 3º ano 

pela primeira vez. A maioria se encontra na condição de repetente (estão no 3º ano pela 2ª 

vez) ou multirrepetentes (cursando a série pela 3ª vez). 

 

Gráfico 4 - Índice de regularidade e repetência no 3º ano C 

            Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa 

 

Considerando as estatísticas da turma composta por 21 alunos, 8 são regulares, 7 

repetentes e 6 multirrepetentes.  

Durante a permanência no campo registramos, conforme as informações apresentadas 

pela professora, a relação dos alunos que havia ficado para a recuperação. Posteriormente, 

recorremos a secretaria da escola para verificar quantos e quais alunos tinham sido 

reprovados.  

regular

37%

repetente

36%

multirrepetente

27%
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Embora o capítulo metodológico deste estudo já apresenta uma relação da turma e a 

situação de regularidade/repetência de cada aluno, o quadro 16 mostra novamente a condição 

da turma. Porém, organizamos didaticamente os dados para que o leitor possa fazer um 

comparativo entre a condição de cada aluno no início e no final do ano letivo com relação à 

sua aprovação ou reprovação.  

 

Quadro 16 - Condição de regularidade dos alunos do 3º ano C no início e no final do 

ano letivo de 2018 

CONDIÇÃO INÍCIO DO ANO FINAL DO ANO 

 

Regulares – no 3º ano pela 

primeira vez 

Ana Luíza 

Superman 

Pedro 
Igor 

Beatriz 

Marília de Azevedo  

Lara 
Larissa Manoela 

 

Ana Luíza 

Superman 

Lara 
Larissa Manoela 

Beatriz 

 

 

Repetentes – cursando o 3º 
ano pela segunda vez 

Daiane 
Gabriel de Jesus 

Jacson 

Neymar 

Cristiano Ronaldo 
Eduardo Costa 

Zói 

Pedro 
Neymar 

Igor 

Eduardo Costa 

Daiane 
Marília de Azevedo  

 

Multirrepetentes – cursando 
o 3º ano pela terceira vez ou 

quarta vez.31 

 
Luan Santana 

Bruno 

Camila 
Sabrina 

João Lucas 

Rafael 

Jacson 
Cristiano Ronaldo 

João Lucas (4) 

Luan Santana (4) 
Gabriel de Jesus 

Bruno 

Camila 

Sabrina 
Rafael 

Zói 

Fonte: Produzido pela autora a partir dos dados da pesquisa 

 

Observem que dos oito alunos que estavam em situação de regularidade no início do 

ano, apenas cinco se manteve nesta condição. Quatro dos sete alunos repetentes passaram para 

a condição de multirrepetentes (cursarão o 3º ano pela terceira vez) e dois alunos estarão 

cursando o 3º ano pela quarta vez.    

Para uma melhor compreensão, o quadro 17 expõe a situação de aprovação e 

reprovação da turma, chamando a atenção para aqueles que foram aprovados com ressalvas. 

                                                             
31Os nomes que estão acompanhados do número quatro são dos alunos que caminharão para o 3º ano pela quarta 

vez.  
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Quadro 17 - Relação de aprovação/reprovação dos alunos do 3º ano C no ano de 2018 

APROVADOS APROVADOS COM RESSALVAS REPROVADOS 

Neymar 

Daiane 
Eduardo Costa 

Ana Luíza 

Lara 
Larissa Manoela 

Beatriz 

Sabrina 
Camila 

 

 

Superman 

Bruno 
Rafael 

Pedro 

Jacson 
Cristiano Ronaldo 

Igor 

João Lucas * 
Luan Santana 

Marília Azevedo * 

Gabriel de Jesus * 
Zói * 

Fonte: Produzido pela autora a partir dos dados da pesquisa 

 

O quadro explicita que nove alunos foram aprovados, entretanto, os alunos Neymar e 

Daiane estão na condição de alunos com NEE, portanto, não podem ser reprovados e o aluno 

Eduardo Costa, embora não tenha um “laudo” que comprove, também é apontado pela 

professora como estando dentro desta mesma condição.  

Os alunos aprovados com ressalvas são aqueles que a professora aponta como tendo 

dificuldades que precisam ser superadas. Porém, a situação que mais nos chama a atenção se 

refere à relação dos alunos reprovados. Primeiro porque os quatro alunos apontados com 

asteriscos foram reprovados por não terem comparecido no dia da prova de recuperação 

(conforme consta no documento escolar). Além disso, os alunos Cristiano Ronaldo e Luan 

Santana apresentam sinais característicos de alunos com NEE e que, se comprovada esta 

condição, também não poderiam ser reprovados.  

Ao inferirmos sobre os dados, concluímos que não há uma relação entre a 

aprovação/reprovação dos alunos e o ritmo de aprendizado apresentado pelos mesmos. Os 

dados apresentados a seguir reafirmam esta nossa compreensão.  

 

6.2.3 Nível de escrita dos alunos 

 

Por ser a situação escolar um processo que está em constante movimento, e o que se 

espera dele é a transformação, Oliveira (2003) considera que os métodos de pesquisas que 

permitam captar essas transformações são os mais adequados para a pesquisa no âmbito 

educacional. Nesta direção, entendemos que a nossa intervenção, na condição de 

pesquisadora, possibilitou-nos observar alguns processos em transformação e como a 

interferência de outra pessoa afeta o desempenho dos alunos.  
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Embora temos consciência de que o aprendizado envolve aspectos que ultrapassam a 

apropriação do sistema de escrita alfabético, consideramos que esta auxilia na internalização 

de conceitos, no desenvolvimento de funções psicológicas superiores uma vez que a escrita é, 

para Vygotsky, um sistema simbólico de representação da realidade (OLIVEIRA, 2003).  

Nesta subseção apresentamos os resultados dos testes de escrita realizados em duas 

etapas. Na primeira delas, individualmente e em outro espaço da escola, foi solicitado ao 

aluno que registrasse quatro nomes (ditados) de brinquedos, em seguida foi solicitado que 

registrasse uma frase. A produção escrita na primeira etapa dos testes revela que a maioria dos 

alunos apresentou um nível de escrita inferior ao que é esperado para a idade que possuem e a 

série que estão cursando.  

É importante salientarmos que buscamos considerar não apenas o produto (resultado 

da escrita), mas o processo em que esta escrita foi realizada. Procuramos conversar com a 

criança sobre a sua produção. Após o aluno fazer o registro escrito, foi pedido que fizesse a 

leitura das palavras escritas, passando o dedo sobre elas. É importante ainda ressaltar que a 

caraterização da escrita dos alunos não decorreu apenas da lista de palavras produzidas, mas 

também da maneira como suas escritas eram produzidas durante as aulas.     

Embora seja previsto para o 3º ano (último ano do Ciclo de Alfabetização)32 que os 

alunos tenham adquirido a capacidade de codificar (escrever) e decodificar (ler), os dados 

apontam para uma situação bem preocupante, conforme enuncia o gráfico abaixo.  

 

Gráfico 5 - Nível de escrita dos alunos do 3º ano C - 1ª etapa 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa  

 

                                                             
32Lembramos que, a partir da nova proposta da BNCC, a série referência para a alfabetização será o 2º ano e não 

mais o 3º ano. 

pré-silábico 

33%

silábico 

alfabético 

53%

alfabético

14%
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Conforme o percentual exposto no gráfico, 7 dos 21 alunos da turma demonstram estar 

com a hipótese pré-silábica, 11 alunos com a hipótese silábica-alfabética e 3 dos alunos 

apresentaram uma escrita característica da hipótese alfabética.  

Estes dados nos mostram que apenas três alunos da turma possuem características de 

uma escrita condizente ao que está estabelecido para o 3º ano do Ensino Fundamental.  

O gráfico 6 explicita o resultado da análise da escrita dos alunos na segunda etapa dos 

testes. 

 

Gráfico 6 - Nível de escrita dos alunos do 3º ano C - 2ª etapa 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa  

 

Os percentuais expostos no gráfico evidenciam que sete alunos permaneceram na 

hipótese pré-silábica (nível 1), dez alunos na hipótese silábica-alfabética e quatro na hipótese 

alfabética, o que aponta que alguns alunos apresentaram sinais de evolução.  

O quadro 18 apresenta, didaticamente, a relação de alunos organizada de acordo com 

as hipóteses de escrita demonstradas na primeira e segunda etapa dos testes.  

 

Quadro 18 - Hipóteses de escrita33dos alunos do 3º ano C   

HIPÓTESES 1ª ETAPA DO TESTE 2ª ETAPA DO TESTE 

 

 

PRÉ-SILÁBICA 

Daiane  
Luan Santana 

Gabriel de Jesus 

Bruno  
Jacson 

Neymar 

Cristiano Ronaldo 

Daiane – 1034 
Luan Santana - 14 

Gabriel de Jesus - 10 

Bruno - 10 
Jacson - 10 

Neymar - 10 

Cristiano Ronaldo – 09 

 

                                                             
33Não identificamos nenhuma escrita com característica silábica. 
34Os números apresentados após os nomes correspondem à idade das crianças. 

pré-silábico 

33%

silábico 

alfabético 

43%

alfabético

24%
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SILÁBICA -

ALFABÉTICA 

Marília Azevedo 

João Lucas 

Igor 

Eduardo Costa 
Pedro 

Sabrina 

Camila 
Larissa Manoela 

Ana Luíza 

Rafael  
Zói 

 

Pedro – 09 

Eduardo Costa - 10 

Sabrina - 11 

Camila - 11 
Larissa Manoela - 09 

Ana Luíza - 09 

Igor - 08 
Rafael - 10 

Zói – 09 

 

   ALFABÉTICA 

Superman 

Lara 
Beatriz 

Marília Azevedo – 09 

Superman - 08 
Lara - 08 

Beatriz - 08 

João Lucas – 11 

 

Fonte: Produzido pela autora a partir dos dados da pesquisa 

 

A análise da escrita das sete crianças que apresentaram características de uma hipótese 

pré-silábica permitiu-nos observar que não houve sinais de evolução em nenhum dos casos. É 

importante salientar que quatro destes sete alunos com hipótese de escrita pré-silábica 

possuem características de crianças com NEE. Cinco deles são repetentes e dois são 

multirrepetentes. As figuras 2, 3 e 4 mostram a escrita pré-silábica de três desses alunos.  

 

Figura 2 - Escrita pré-silábica (caso 1) 

1ª etapa do teste de escrita (07/18) 2ª etapa do teste de escrita (12/18) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Neymar, 10 anos, repetente 

Fonte: Acervo da pesquisa 
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O aluno Neymar (Escrita pré-silábica – caso 1), conforme já foi mencionado neste 

capítulo, apresenta um diagnóstico de distúrbio de linguagem com idade mental inferior à 

idade cronológica, baixo nível de compreensão e alterações na fala. Esta é quase 

incompreensível. Sua escrita não apresenta correspondência letra/som. Considera que para 

escrever é preciso de um número mínimo de três letras. É possível perceber que a produção da 

segunda etapa do teste sinaliza que o aluno fez uso de novas estratégias de escrita. Faz o 

registro correto da palavra bola35 e começa a perceber o som inicial da palavra (B de boneca). 

Além disso, ao registrar a frase, percebe que é preciso um número maior de letras para 

escrever uma palavra. Porém, sua escrita ainda se caracteriza como pré-silábica.     

 

Figura 3 - Escrita pré-silábica (caso 2) 

                                                                                    Gabriel de Jesus, 10 anos, repetente 

Fonte: Acervo da pesquisa  

 

A escrita pré-silábica de Gabriel de Jesus, ao contrário da apresentada por Neymar, 

não revela a presença da estratégia do uso mínimo de três letras. O aluno demonstrou 

resistência para fazer o registro escrito. Começa a utilizar o critério da letra inicial, como nas 

palavras peteca, representada pela letra P na 1ª e 2ª etapas do teste e em bola, representada 

pela letra B na 2ª etapa do teste. Representa alguns sons presentes nas palavras sugeridas 

(BOLA – AO, BONECA – O, PETECA – PA e BICICLETA – IE, porém, é possível perceber 

que, conforme está apresentada, não houve evolução em sua escrita.   

 

                                                             
35Provavelmente esta palavra foi memorizada, em virtude de experiências recentes de escrita.  

1ª etapa do teste de escrita (07/18) 2ª etapa do teste de escrita (12/18) 
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Figura 4 - Escrita pré-silábica (caso 3) 

1ª etapa do teste de escrita (07/18) 2ª etapa do teste de escrita (12/18) 

  

 

 

 

 

                                                                                          Bruno, 10 anos, multirrepetente  

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Nas observações em sala de aula, percebemos que Bruno (escrita pré-silábica - caso 3) 

ainda apresenta dificuldade no reconhecimento das letras. Mostrou-se bastante apreensivo no 

momento de escrever. Ia falando a palavra e usando uma letra para cada som (estratégia que 

se caracteriza como silábica), porém, ainda demonstra instabilidade em algumas palavras 

(BRLT - BONECA). Ao registrar a frase, na primeira etapa, fez uso de uma letra para cada 

palavra, mas na segunda etapa, quando foi solicitado que fizesse a leitura, ele percebia que 

apenas uma letra não era suficiente e acabava colocando outras. A escrita de Bruno demonstra 

que ele, assim como os demais, apresentou uma evolução no modo de compreender a escrita.  

A escrita da palavra bola, nos três casos expostos, demonstra que a criança registra 

mais facilmente e retoma as palavras que lhe são mais familiares. Estas acabam lhes servindo 

de referência para a escrita de novas palavras. Possibilitar que a criança faça uma análise 

linguística a partir da relação entre as palavras que lhes são mais familiares e as novas 

palavras, constitui-se uma boa estratégia para mediação de sua escrita.   

Ao ser questionada se havia percebido evolução na turma, a professora afirma  

 
Sim. As duas gêmeas Camila e Sabrina, Superman, ele tá tentando, tem 

aquele, deixe eu ver o outro... Larissa Manoela, um pouquinho, que ela não 
sabia nada, ela já...já tá saindo alguma coisa. Você vê que da atividade ela 

e ela já responde, nem que for faltando letra, mas ela já consegue. Graças a 

Deus teve alguma evolução. Se não tivesse o que seria de mim? Você passar 

um ano com tanta luta, com tanta luta, fazendo o que, se não conseguir? 
Não, mas eu vou conseguir. (Esperança, 2018).   
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Figura 5 - Evolução de escrita silábica-alfabética para alfabética (caso 4) 

 1ª etapa do teste de escrita (07/18) 2ª etapa do teste de escrita (12/18) 

  

 

 

 

 

                                                                                                   Marília Azevedo, 09 anos, regular  

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Ao compararmos o registro escrito de Marília Azevedo (caso 4), nas duas etapas do 

teste, observamos uma clara evolução. A escrita produzida na primeira etapa apresenta 

características de hipótese silábica-alfabética, pois procurou associar uma letra para cada som 

(ETAC - PETECA), com algumas variações36. Na palavra boneca (BNCTIA) havia utilizado 

apenas as três primeiras letras e no momento da leitura, sentiu falta de letras e acrescentou 

TIA.  

No registro da segunda etapa, a escrita da aluna começa a se apresentar como 

alfabética, pois parece se pautar na marca da oralidade, representando graficamente os sons 

produzidos na fala, embora haja omissão (BICICLETA - BICIQETA) ou troca de letras com 

som parecidos (PETECA - BETECA), o que é típico no início desta hipótese. 

Outro caso que merece destaque é o de João Lucas (caso 5). Sua escrita nos mostra o 

quanto ele evoluiu de uma hipótese silábica-alfabética para a alfabética, principalmente no 

registro da frase. Na primeira etapa atribui uma letra para cada palavra, ao passo que na 

segunda registra-as de modo bastante convencional, omitindo letras em algumas delas 

(GOSTO - GOTO, BRINCAR - BRICA). 

 

 

 

                                                             
36Na palavra bicicleta (BCRTA), por exemplo, começa usando uma letra para cada sílaba, mas consegue registrar 

a última (TA) de modo convencional. O acréscimo da letra R é decorrente do modo como a criança pronuncia a 

sílaba CLE (CRE). 
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Figura 6 - Evolução de escrita silábica-alfabética para alfabética (caso 5) 

1ª etapa do teste de escrita (07/18) 2ª etapa do teste de escrita (12/18) 

  

 

 

 

 

                                                                                     João Lucas, 11 anos, multirrepetente  

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Os testes nos permitiram observar que na primeira etapa havia três alunos 

apresentando hipótese alfabética (Superman, Beatriz e Lara). Na segunda etapa 

compreendemos que outros dois alunos evoluíram para este nível de hipótese. Constatamos 

que embora os cinco passaram a compor o grupo de alunos com hipótese de escrita alfabética, 

suas produções apresentaram características diferenciadas. Como podemos ver nos casos 6, 7 

e 8. 

 

Figura 7 - Escrita alfabética (caso 6)  

 

                                                         Superman, 8 anos, regular 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

A escrita de Superman (caso 6) ainda é marcada por omissões (BRINCAR - BRICA) e 

troca de letras (GOSTO - GORTU, BICICLETA - BISIKRETA) em algumas sílabas. 
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Observamos também omissão (BICICLETA - BICICLETA) de letra na escrita de Beatriz 

(caso 7), embora com menos recorrência. 

 

Figura 8 - Escrita alfabética (caso 7) 

 

                                                           Beatriz, 8 anos, regular 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

A aluna Lara (caso 8), por sua vez, demonstra uma apropriação mais estável do 

sistema de escrita alfabética e o maior domínio das regras ortográficas que compõem este 

sistema. 

 

 Figura 9 - Escrita alfabética (caso 8) 

 

                                                                 Lara, 8 anos, regular 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Sustentamos que o fato de uma criança estar em um nível de escrita alfabética não 

significa, necessariamente, que ela esteja alfabetizada, é necessário que seja capaz de ler e 
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escrever textos com autonomia e tenha condições de participar de forma ativa e em diferentes 

situações em que a língua escrita se faça presente.  

Quando interrogada sobre quantos e quais alunos considerava que já soubesse ler e 

escrever, a professora declara: 

 
Que já consegue já tem uns quatro, que lê assim, eles leem, mas não 

escreve, por exemplo, se você falar assim... uma palavra maior, a palavra 
com três sílabas, esses quatro faz, mas não fazem correto. E pra leitura, pra 

ler mesmo só tem uma que é Lara. Uma não, duas Lara e Beatriz. As duas já 

conseguem. Lara já chegou lendo e Beatriz ela vem evoluindo. Graças a 
Deus evoluiu. (Esperança, 2018).  

 

Concordamos com a professora ao afirmar que Lara e Beatriz já conseguem ler e 

escrever, pois as evidências do contexto observado comprovam tal afirmativa. Conquanto, 

discordamos da compreensão de que outros dois alunos já conseguem ler, mas não conseguem 

escrever ou escrevem de modo incorreto, pois compreendemos a leitura e escrita como 

processos simultâneos.  

Neste momento convidamos o leitor a rememorar a narrativa apresentada neste 

trabalho sobre as práticas de leitura da turma (na primeira seção deste capítulo). Nela 

mencionamos o encantamento de Superman diante do livro que havia acabado de ganhar e seu 

esforço para lê-lo. Mencionamos também a efetiva participação de Lara durante os 

questionamentos levantados pela professora, bem como seu desempenho na realização das 

atividades, e suas escolhas por textos nos momentos de leitura propostos pela professora ou 

nas ocasiões de leitura livre. Lara sempre recorria ao “cantinho da leitura” quando concluía 

suas atividades.     

Retomando estas observações e fitando nos resultados de escrita apresentados pelos 

alunos, inferimos que a ausência da apropriação do sistema de escrita alfabética pode 

impactar diretamente o interesse pelo aprendizado escolar, pela leitura e a compreensão e 

abstração de conceitos.  

Ao definir o processo de apropriação da leitura e da escrita pelo aluno, a professora 

afirma: 

 
Ele lê e escreve quando ele tenta pelo ao menos fazer o nome dele. Se ele já 

tentou fazer nem que for o primeiro o nome dele, ele já tá mais ou... já tá 
começando, né? Aí ele já tá tentando ler e escrever ao mesmo tempo e no 

caso dos meninos da turma lá, tá com dificuldade porque nem todos sabem, 

nem todos conseguiram ainda o nome. Tem alunos de 3 anos no 3º ano que 
tão nessa situação. (Esperança, 2018).  
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A fala de Esperança denuncia um fato comprovado em nossas observações. Dos 21 

alunos da turma, apenas 6 conseguem registrar o nome e sobrenome de forma autônoma; 10 

deles registram apenas o primeiro nome. E o dado que nos pareceu mais alarmante é o relativo 

ao número de alunos que não registram com autonomia nem mesmo seu primeiro nome, como 

é o caso de Bruno, Pedro, Cristiano Ronaldo, Daiane e Luan Santana.   

Observamos ainda, na fala da professora, uma demasiada importância à escrita do 

nome da criança vista como referência para outras escritas. Compartilhamos, em parte, deste 

raciocínio, pois vemos na escrita do próprio nome uma possibilidade da criança refletir sobre 

a escrita de novas palavras tendo este como modelo referencial, entretanto, discordamos da 

ideia de que o registro do nome representa uma tentativa de leitura e escrita, uma vez que a 

criança pode simplesmente fazê-lo de forma mecânica, sem refletir sobre a sua escrita, sobre o 

valor sonoro de cada letra, apenas a partir da memorização dos sinais gráficos que o 

compõem.  

Vimos que os alunos eram insistentemente orientados a escreverem os nomes 

completos antes de qualquer atividade escrita, aqueles que ainda não conseguiam consultavam 

a ficha do nome ou pediam que a professora registrasse na lousa para que pudessem copiá-los. 

Não presenciamos nenhuma atividade que possibilitasse a reflexão sobre ou a partir desses 

registros.  

 A partir de Vygotsky (1994), temos que, assim como o aprendizado da fala 

corresponde a um marco fundamental no desenvolvimento infantil, o aprendizado da escrita 

ativa o desenvolvimento de processos psicointelectuais da criança. Logo compreendemos que 

os processos de leitura e escrita, que se dão por meio da palavra, da relação com o outro e 

com o mundo, são importantes na abstração de conceitos e de habilidades necessárias para o 

aprendizado escolar.   

Considerando as características do contexto investigado, o desempenho escolar dos 

alunos, as atividades que lhes foram propostas, os níveis de leitura e escrita que estes 

apresentaram, o índice de alunos com defasagem idade-série, podemos inferir que, 

possivelmente, o desenvolvimento de seus processos intelectuais estão ocorrendo em ritmo 

inferior ao de suas potencialidades.    

  Para Vygotsky (1998, p. 128) “todas as matérias escolares básicas atuam como uma 

disciplina formal, cada uma facilitando o aprendizado das outras; as funções psicológicas por 

elas estimuladas se desenvolvem ao longo de um processo complexo”. Partindo deste prisma, 

considerando que pelas características do contexto investigado, marcado pela redução de 

possibilidades de construção de conceitos relacionados a conteúdos escolares relacionados às 
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disciplinas, salientamos que os alunos estão tendo reduzidas as possibilidades de aprender 

conceitos acerca das diferentes disciplinas escolares e consequentemente, o desenvolvimento 

de suas funções psicológicas. 

 Um fato observado na sala de aula e que confirma a demasiada atenção dada à 

apropriação da escrita são as questões da prova de Ciências (mencionada no relato do 

primeiro encontro, no início deste capítulo). Lamentamos pela realidade que se apresenta, pois 

compartilhamos da ideia de que “para cada matéria escolar há um período em que sua 

influência é mais produtiva porque a criança é mais receptiva a ela. Montessori e outros 

educadores denominaram-no período sensível” (VYGOTSKY, 1998, p. 130, grifo do autor).  

Notamos que todas as energias da professora e da maioria dos alunos estão 

concentradas na aquisição da leitura e da escrita por parte desses. Porém, a maneira como o 

desempenho desses alunos foi avaliado nos parece contraditória.  Primeiro porque notamos 

que os dois alunos que demonstraram sinais de evolução ao menos na produção escrita (João 

Lucas e Marília Azevedo) foram reprovados mais uma vez. Além disso, o foco do 

aprendizado deixa de ser os pontos fortes que estes alunos poderiam apresentar e passa a se 

voltar justamente para suas deficiências. 
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7 “APRENDIZADO”: UM DIÁLOGO COM OS ATORES 

 

O propósito deste capítulo é estabelecer um diálogo com os autores sob os quais nos 

apoiamos e os sujeitos desta investigação. Para tanto pretendemos tornar perceptível a voz de 

cada um daqueles que consideramos os atores do processo sobre o qual estamos nos 

debruçando, os alunos.  

O capítulo está composto por duas seções. Na primeira delas analisamos as três 

técnicas projetivas realizadas com os alunos à luz de Jorge Visca. Conforme já foi explicitado 

neste trabalho, as técnicas projetivas foram realizadas como instrumento de produção de 

informações. O objetivo destas é compreender, a partir dos desenhos (projeção) e das falas, 

como cada sujeito estrutura seus vínculos, ou seja, como cada um se relaciona com o outro, 

com o objeto do conhecimento. Junto a essas, trechos da entrevista com a professora e 

dinâmicas de grupo que foram desenvolvidas com a turma, também foram analisadas, tendo 

como objetivo compreender as inter-relações que se estabelecem no contexto da sala de aula.  

Na segunda seção analisamos as entrevistas com os alunos e, a partir de suas falas, 

organizamos categorias que foram mobilizadas com o objetivo de analisar como os alunos 

interpretam e experimentam suas experiências de aprendizado.   

 

7.1 As inter-relações no contexto da sala de aula 

 

A partir de Bogdan e Biklen (1994, p. 96) temos que “[...] um estudo centrado, 

sobretudo, numa sala de aula deveria ter como objetivo a compreensão da dinâmica do 

comportamento da classe e a relação entre professor e alunos”.  

Analisar as inter-relações que se estabelecem no contexto da sala de aula é 

fundamental para a compreensão de um processo que só pode ocorrer nas relações. É através 

das relações com o outro e com o mundo que o homem se humaniza, que o sujeito se apropria 

do mundo, que o sujeito aprende.  

As inter-relações se iniciam com a relação interpessoal, ou seja, ela se processa por 

meio da relação com o outro, depois ela passa a ser intrapessoal passando a processar os 

resultados desta primeira através do pensamento, dos afetos, portanto, o olhar do outro sobre 

quem somos define o modo como passamos a olhar para nós mesmos. 

Nesta perspectiva, embora nosso interesse aqui seja tornar audível a voz dos alunos, 

passamos à professora a licença da fala, afinal, a maneira como ela os vê tem implicação 

direta no modo como estes podem passar a se enxergar. 
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Quando interrogada sobre como se sentia ao trabalhar com a turma, a professora 

Esperança afirma: 

 
Eu me sinto uma heroína, eu me sinto uma heroína e eu tenho um amor 

muito grande por eles. Eles são terríveis, tão terríveis, mas eu gosto deles. 

Aquele Gabriel de Jesus mesmo, eu trago Gabriel de Jesus aqui no meu 
coração. Ninguém gosta de Gabriel de Jesus e eu amo Gabriel de Jesus. 

Aquele galeguinho37, vixe, eu sou apaixonada por ele. Eu brigo com eles 

assim, eu falo sério com eles, mas eu gosto demais deles, porque eles não 

têm... eu me sinto... o que eles aprendem comigo, eles não aprenderam com 

ninguém. Na oração, por exemplo, eles param pra ouvir, eles param assim 

ó, eles param pra ouvir assim. No momento quando eu falo gente nós vamos 

falar de Deus, Deus é o centro de tudo na nossa vida, então é o momento em 
que eles param pra me ouvir. Então aquilo já é uma vitória, uma vitória, 

porque a outra professora não consegue. Hoje mesmo ela chegou: 

“Professora eu não consigo fazer o que você faz”. O que que você faz?  

Você precisa ser firme, ser firme, olhar no olho dele pra ele ver que você é 
autoridade na sala. Né? E aí eu sinto assim, eu sinto que eu faço alguma 

coisa, eu tenho a minha consciência tranquila. Eu chego em casa eu ponho a 

cabeça no travesseiro e durmo tranquila, porque eu tentei fazer, eu tento 
buscar. Quando acontece alguma coisa eu chego na direção e falo: diretora, 

aconteceu isso, você pode me ajudar, pode fazer isso. Agora mesmo pedi, a 

menina faça uma atividade pra eu desenvolver com esses meninos, aí 
conseguiu a atividade, faço a atividade, da maneira deles, e eu acho que um 

pouquinho que eles aprenderem pra mim já é uma vitória. (Esperança, 

2018, grifos nossos).  

 

Os relatos da professora evidenciam parte das tensões que se estabelecem no contexto 

da sala de aula, mas é ao mesmo tempo um anúncio de seu otimismo “eu me sinto uma 

heroína”, [...] “o que eles aprendem comigo, eles não aprenderam com ninguém”, [...] “um 

pouquinho que eles aprenderem pra mim já é uma vitória”. Aliás, Esperança foi o nome 

escolhido por ela para ser identificada neste trabalho. Disse-nos que iria escolhê-lo, porque 

tinha esperança de que as coisas iriam melhorar e que ela iria conseguir.  

Estes trechos que destacamos na fala da professora e que nos causaram inquietações 

nos direcionam para algumas reflexões. O que nos parece é que a indisciplina dos alunos, o 

mau comportamento dos mesmos é visto pela professora como o problema maior da turma e 

não o fato de estarem no 3º ano sem terem conseguido aprender a ler e escrever, muitos se 

“arrastando” por consecutivos anos de insucesso. Não seria justamente os problemas de 

aprendizado escolar a causa do mau comportamento desses alunos? O fato de Gabriel de 

Jesus, já com 10 anos de idade, repetente, estar com extremas dificuldades na leitura e 

escrita38 não seria uma justificativa para o seu mau comportamento, ao ponto de ser rejeitado 

(“Ninguém gosta de Gabriel de Jesus”) pelos demais? Não seria o comportamento 

                                                             
37O “Galeguinho” ao qual a professora se refere é Eduardo Costa. 
38Gabriel de Jesus foi um dos sete alunos que sinalizou hipótese pré-silábica de escrita.  
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“inadequado” de Gabriel de Jesus decorrente de um vínculo negativo no âmbito do 

aprendizado escolar e consigo mesmo? À medida que formos apresentando as nossas análises, 

estaremos procurando respostas a estas indagações.        

As análises das informações produzidas no momento das técnicas projetivas, 

entrelaçadas às falas da professora e à dinâmica observada no grupo, nos ajudaram a 

identificar vínculos que os alunos estabelecem no domínio escolar, familiar e consigo mesmo.   

 

7.1.1 Uma pessoa que aprende e uma pessoa que ensina  

 

A primeira técnica projetiva realizada foi a nomeada de Par Educativo. Na ocasião, 

pedimos à criança que desenhasse uma pessoa que aprende e uma pessoa que ensina. Em 

seguida, solicitamos que identificasse as pessoas (nome, idade) e nos informasse o que estava 

acontecendo no desenho. Para Visca (2009, p. 38, grifo do autor), “a representação destas três 

unidades de análise: ‘objetos’, ‘ensinante’ e ‘aprendente’ e de suas relações, são altamente 

representativas do tipo de vínculo que cada ser humano estabelece com a aprendizagem”.   

Para esta técnica, Visca (2009) nos orienta a nos atentarmos para indicadores como o 

tamanho, a distância, a posição das pessoas desenhadas, a correspondência entre o relato e o 

desenho, portanto, a partir da análise do desenho (produto) e da dinâmica (processo) no qual 

cada sujeito realizou sua projeção. 

Considerando as pessoas que foram representadas nos desenhos (aquele que ensina e 

aquele que aprende), identificamos cinco categorias que serão expostas em gráfico e figuras.   

 

Gráfico 7 - Quem aprende e quem ensina  

 

Fonte: Produzido pela autora a partir dos dados da pesquisa 
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Conforme exposto no gráfico, 31%, correspondendo a um número de 6 alunos, 

consideram que aprendem com sua atual professora (Esperança); 44%, referente a 8 alunos, 

afirmaram que aprendem com outra pessoa; 10% (2 alunos) representaram que é o colega que 

aprende com a professora atual; 5% (1 aluno) considera que o colega aprende com a 

professora do ano anterior e 2 alunos (10%) afirmaram que eles aprendem com a professora 

de Artes.  

 O que nos parece mais revelador nestes dados é o fato de que, dos 1939 alunos que 

participaram da técnica, 17 deles se mostraram na condição de aprendente. Por outro lado, 10 

alunos afirmaram que aprendem com outras pessoas.  

 Representamos, no quadro 19, a relação desses alunos e daqueles que foram 

representados como as pessoas que ensinam.  

 

Quadro 19 - Alunos que aprendem com outras pessoas 

APRENDENTES ENSINANTES 

Camila Professora anterior 

Superman Colega Bruno 

Neymar Assistente de aluno 

Eduardo Costa Irmão  

Ana Luíza Colega Lara 

Zói Professor do projeto social 

Igor Pesquisadora  

Luan Santana  Pesquisadora 

Jacson Professora de Artes 

Marília Azevedo  Professora de Artes 

Fonte: Produzido pela autora a partir dos dados da pesquisa 

 

Os dados apresentados no quadro nos mostram que dos dez alunos que representaram 

que aprendem com outras pessoas, apenas dois (Eduardo Costa e Zói) relacionaram o 

ensinante a alguém que esteja fora do ambiente escolar (irmão e professor do projeto social).  

                                                             
39Dois dos 21 alunos não participaram desta etapa da pesquisa. Lara, por ter se mudado para outra cidade e 

Cristiano Ronaldo por não ter comparecido à escola na semana em que as técnicas projetivas foram realizadas.  
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Este dado não pode ser representado como um indicativo de que os outros oito alunos 

do quadro, mais os que representaram a professora como ensinante tenham um vínculo 

positivo com o aprendizado escolar, pois, segundo Visca (2009), o fato de o sujeito centrar-se 

no âmbito do aprendizado sistemático, pode ser indício de um vínculo tanto positivo quanto 

negativo. 

O desenho de Rafael nos ajuda a confirmar tal proposição. Embora ele tenha 

representado a professora atual como ensinante e ele como aprendente, sua produção revela a 

pessoa que ensina como brava, de semblante fechado (Figura 10). Portanto, a análise deste 

desenho, associada ao desempenho de Rafael, ao seu comportamento apático em sala de aula, 

à sua recusa a realizar as atividades escolares, nos conduz a inferir que o vínculo que possui 

com a aprendizagem escolar é negativo.   

 

Figura 10 - Par educativo  

 

                                                        Rafael, 10 anos, multirrepetente 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Em contrapartida temos o exemplo de Eduardo Costa (Figura 11). Ele foi um dos dois 

únicos alunos que representou uma situação de aprendizado assistemático. Quando solicitado 

a falar sobre o desenho que havia feito, ele afirma: “Eu e meu irmão. Meu irmão me ensina e 

eu aprendo. Ele tá falano que eu tenho que aprender muitas coisas. Meu irmão me ensina a 

amar as pessoas, a respeitar, a respeitar o pai e mãe”.    
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Figura 11 - Par educativo  

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Eduardo Costa, 10 anos, repetente 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Embora ele tenha apresentando dificuldades no aprendizado da leitura e da escrita, e 

esteja na condição de repetente, se mostrou muito atento durante as aulas, concentrado, 

dedicado à realização das atividades. Ao se referir à escola e aos colegas afirma: “Eu amo 

essa sala”. Portanto, é possível deduzir que o seu vínculo com a aprendizagem escolar seja 

positivo. Esta hipótese pode ser confirmada a partir da fala da professora sobre este aluno.  

 
[...] e tem também Eduardo Costa, Eduardo Costa que tem dificuldade, mas 
ele só não faz escrever, mas ele é uma criança que ele para pra ouvir. Tudo 

que ele escuta ele começa a questionar. Você conta uma história pra ele e 

ele volta contando a história do mesmo jeitinho como se ele tivesse lendo o 
livro, então já é um grande avanço, porque Eduardo Costa nem na sala ele 

ficava. (Esperança, 2018).  

  

Pela impossibilidade de uma exposição do desenho e da análise de todos os alunos 

individualmente, buscamos encontrar, no coletivo das técnicas, pistas que pudessem nos 

ajudar a fazermos inferências mais conclusivas. Salientamos que nenhuma técnica projetiva 

pode ser analisada isoladamente, daí a opção por realizarmos três técnicas e por analisarmos à 

luz das informações produzidas a partir de outros instrumentos.  

 

7.1.2 Eu com meus colegas 

 

O objetivo desta técnica é, segundo Visca (2009), investigar o vínculo que o sujeito 

possui com os colegas no ambiente escolar. Na ocasião foi dado o seguinte comando: desenhe 
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você com os seus colegas de classe, em seguida pedimos que falasse sobre o seu desenho, 

nomeasse as pessoas representadas. Solicitamos que dissesse o que acha de cada um dos 

colegas e por fim foi perguntado: caso pudesse ser um de seus colegas, quem gostaria de ser e 

por quê? 

Assim como na técnica anterior, buscamos analisar os desenhos considerando os 

detalhes dos mesmos, mas mais que isto, observando o modo como eles foram produzidos. 

Atentamo-nos para os casos de inclusão de colegas, mas também para as ausências e para a 

coerência entre o desenho e relato sobre o mesmo.   

Levando em consideração todos os elementos supracitados, ao fazermos uma leitura 

atenta da fala de cada aluno sobre os seus companheiros de classe e relacionando-a ao 

contexto da sala de aula, identificamos aquelas que apontam para um vínculo negativo com os 

colegas.  

 
Meus colegas é um pouquinho chato, baguncento. Gabriel de Jesus não 
obedece a professora, Camila é um pouco chata, Sabrina é legal, Zói é 

bagunceiro. Eu também sou um pouco bagunceiro, Lara é quieta, Ana Luíza 

é fofoqueira, Superman é conversador e Daiane é nojenta. (Bruno, 10 anos, 

multirrepetente). 

Meus companheiro é só Rafael e Zói e Superman. Meu melhor amigo é Zói 

porque ele brinca mais eu. Meus colega é ruim, porque eles comporta mal, 
fica xingano. Pelo ao menos tem uma que é boa, Lara. Daiane e Luan 

Santana é bom também. (Jacson, 10 anos, repetente). 

 
Nesta escola só esses dois são amigos, tem mais na ota escola. (Neymar, 10 

anos, repetente). 

 

Meus colegas, uns é bom, os outros é ruim, porque quando eu chamo pra 
brincar, brinca e os outro não. Zói, Bruno, João Lucas, Gabriel de Jesus, 

Luan Santana e Jacson brinca comigo. Meu melhor amigo é Jacson porque 

ele é bom. Zói também, menos João Lucas e Bruno. O resto não é amigo 
não. (Rafael, 10 anos, multirrepetente). 

 

Meus colegas, uns é bom, os outros é ruim, porque quando eu chamo pra 

brincar, brinca e os outro não. O que dizer dos meus colegas? Não sei... 
pirracentos. Gabriel de Jesus é pirracento, ele xinga. Jacson pirraça e xinga 

e Rafael, ele xinga e pirraça e eu pirraço também, eu também jogo bola. 

(Zói, 9 anos, repetente). 
 

Meus colegas as vezes é bom, as vezes ele é ruim. Às vezes xinga alguém. Às 

vezes Ana Luíza é tão braba que eu tenho medo dela. Ana Luíza é muito 
gente boa, mas às vezes é chata, xinga, é muito braba. Eu sou muito boa, eu 

fico com dó quando vejo alguém chorando, eu queria ajudar, mas não 

consigo. Sabrina às vezes fica correndo atrás dos meninos, é respondona e 

muito irrogante, não termina as coisas, xinga palavrões. Camila é muito 
irrogante, xinga a professora, fala mal das tarefas. Marília Azevedo, o que 

eu posso falar dela? Ela é respondona, fica xingano, cantano música do 
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mundão. Beatriz xinga as pessoas, bate muito nos meninos, reclama do que 

a professora fala. (Larissa Manoela, 9 anos, regular). 

 
Meus colegas só fica brigano na sala e tia (professora de Artes) fica 

separano as briga. Gabriel de Jesus só fica brigano com Rafael. Os menino 

tudo fica brigano. Na sala meu melhor amigo é Neymar, porque no recreio 

de vez em quando nois brinca.  (Igor, 8 anos, regular). 
 

Não tem ninguém, eu fico sozinho. Meus colegas? Eu não sei... eu acho que 

eles é atentado. Eu sou atentado, não, eu sou quieto. Bruno às vezes é 
quieto. Zói é atentado e Gabriel de Jesus é atentado também. (Pedro, 9 anos, 

regular). 

 

Os menino é meio bagunçado, as menina mais ou menos.  Eu na escola sou 
mais ou menos, fora da escola eu sou normal, quieta. Larissa Manoela é 

quieta e Ana Luíza é atentada que um dia ela subiu na mesa. (Marília 

Azevedo, 9 anos, regular). 
 

Eles são pirracentos (se recusou a falar dos colegas). (Gabriel de Jesus, 10 

anos, repetente).  
 

Não pretendemos analisar, isoladamente, cada uma das falas. Nosso objetivo, ao trazê-

las é apresentar ao leitor um panorama da leitura feita por alguns alunos acerca dos colegas. 

Entretanto, chamamos a atenção para alguns aspectos que julgamos importantes.  

O primeiro deles é o fato de termos um quantitativo de dez alunos que fazem uma 

leitura negativa de seus colegas, logo do ambiente da sala de aula, espaço que é ou deveria ser 

um lugar de troca, de incentivo, de movimento, de aprendizado. 

Identificamos, portanto, um ponto de tensão, pois, coadunando com Charlot (2000), 

temos que o sujeito aprende na relação com o mundo e esta é dependente de sua relação com 

o outro e consigo mesmo, logo o estabelecimento de vínculos negativos pode impactar o seu 

aprendizado. 

Outro aspecto observado nos sujeitos das falas apresentadas é que seis deles estão na 

condição de repetente ou multirrepetente, e, exceto Neymar, que apresenta NEE e demonstra 

dificuldade de se relacionar com os colegas em virtude de suas limitações na fala, os outros 

cinco alunos apresentaram comportamento inadequado na escola, agressividade com os 

colegas e inquietação no momento das aulas. Os outros quatro alunos (Larissa Manoela, Igor, 

Pedro e Marília Azevedo), apesar de terem apresentado bom comportamento, demonstraram 

indiferença durante as aulas.  

Nas figuras 12 e 13 expomos desenhos dos alunos, um sinalizando vínculo positivo e 

outro negativo com o ambiente escolar.   
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Figura 12 - Eu com meus colegas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Camila, 11 anos, multirrepetente 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Figura 13 - Eu com meus colegas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Marília Azevedo, 9 anos, regular 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Segundo Charlot (2000, p. 73, grifo do autor), “uma aula ‘interessante’ é uma aula na 

qual se estabeleça, em uma forma específica, uma relação com o mundo, uma relação consigo 

mesmo e uma relação com o outro”. Nesta perspectiva, inferimos que os vínculos, 

aparentemente negativos, que estes sujeitos estabeleceram no ambiente escolar podem estar 

interferindo no modo como vêm interagindo neste contexto.  

Conquanto, não podemos ignorar as falas dos sujeitos que, mesmo em situação de 

insucesso escolar e em condição de repetência e multirrepetência40, apontaram para a 

                                                             
40Daiane, Sabrina, Camila, Eduardo Costa, Luan Santana e João Lucas. 
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existência de vínculos positivos com os colegas, ainda que três deles (Luan Santana, Eduardo 

Costa e Daiane) apresentam NEE e idade mental inferior à idade cronológica, o que pode ter 

interferido nos resultados apresentados. Assim como precisamos considerar que os alunos que 

vêm apresentando evolução no aprendizado escolar demonstraram vínculo positivo com os 

colegas, como é o caso de Beatriz, Superman e Ana Luíza. 

[...] o espaço do aprendizado é, portanto, um espaço-tempo partilhado com 

outros homens. O que está em jogo nesse espaço-tempo não é meramente 

epistêmico e didático. Estão em jogo também relações com os outros e 
relações consigo próprio: quem sou eu, para os outros e para mim mesmo, 

eu, que sou capaz de aprender isso, ou que não o consigo? (CHARLOT, 

2000, p. 68.). 
 

A partir da afirmativa de Charlot (2000), retomamos um trecho da fala da professora 

“eu me sinto uma heroína, eu me sinto uma heroína e eu tenho um amor muito grande por 

eles. Eles são terríveis, tão terríveis, mas eu gosto deles. Aquele Gabriel de Jesus mesmo, eu 

trago Gabriel de Jesus aqui no meu coração. Ninguém gosta de Gabriel de Jesus e eu amo 

Gabriel de Jesus”. (Esperança, 2018, grifos nossos).  

Voltamos a analisar este trecho da fala para retomarmos a discussão que vínhamos 

fazendo no início deste capítulo. Gabriel de Jesus é mencionado pela professora como querido 

por ela, apesar de afirmar que ninguém gosta dele. Esta declaração nos chama a atenção 

quando nos atentamos para o fato de que ele é apontado no desenho de nove de seus colegas 

sobre o qual afirmam:  

 
Gabriel de Jesus é pirracento. (Superman). 
Gabriel de Jesus não obedece a professora. (Bruno). 

Gabriel de Jesus é encrenqueiro, pirracento, endoida a cabeça da 

professora muito. (Eduardo Costa). 

[...] mas Gabriel de Jesus é o terror. Gabriel de Jesus, ele não ouve 
ninguém. (Ana Luíza). 

Gabriel de Jesus é pirracento, ele xinga. (Zói). 

Gabriel de Jesus só fica brigano com Rafael. (Igor). 
Gabriel de Jesus é atentado também. (Pedro). 

Esse aqui é aquele pirracento lá, Gabriel de Jesus. (Luan Santana). 

Gabriel de Jesus é legal só que fica xingano. (Sabrina). 

 

O fato da presença recorrente deste aluno na fala dos colegas, ainda que seja como 

uma reprovação à sua conduta pode ser contrária à suposição da professora quando afirma que 

ninguém gosta dele. Porém, o desenho produzido por Gabriel de Jesus (Figura 14), 

combinado à recusa em falar dos colegas, afirmando apenas: “eles são pirracentos”, revela 

que o seu vínculo com os colegas no ambiente escolar é negativo.  
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Figura 14 - Eu com meus colegas 

 

                                                                Gabriel de Jesus, 10 anos, repetente 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Respondendo às indagações levantadas no início desta seção, concluímos que, pelas 

lentes dos autores com os quais estamos dialogando neste capítulo, o modo particular como 

Gabriel de Jesus vem estabelecendo vínculos com os colegas e com o ambiente escolar vem 

determinando os seus vínculos com o conhecimento, interferindo no seu aprendizado e 

consequentemente em seu comportamento em sala de aula.  

Ao falar sobre o que considera ser o ponto forte da turma a professora declara: 

Eu sinto que... deixe eu ver o ponto forte... o carinho, eu acho o carinho. 
Aqui quando eu falo com eles e eles param pra ouvir, uns não, mas tem 

outros que param. E eu acho que... tem uns que obedecem. Tem a 

obediência de alguns, nem todos porque nem todos têm uma mãe pra 
acompanhar. Igual Lara, Lara é uma heroína.  (Esperança, 2018).  

 

Ao observarmos o contexto da sala de aula, constatamos que os atritos eram frequentes 

e que alguns alunos apresentavam agressividade com os colegas. Notamos que a professora 

Esperança parecia empregar todas as suas energias para que a disciplina da turma pudesse ser 

mantida, o que não ocorria nas aulas de Artes. “Na sala ontem estava uma bagunça, que a 

outra professora não põe moral igual tia Esperança” (Larissa Manoela). “Meus colegas só 

fica brigano na sala e tia [...]41 fica separano as briga” (Igor). 

 
[...] no momento quando eu falo gente nós vamos falar de Deus, Deus é o 

centro de tudo na nossa vida, então é o momento em que eles param pra me 

ouvir. Então aquilo já é uma vitória, uma vitória, porque a outra professora 

não consegue. Hoje mesmo ela chegou: “Professora eu não consigo fazer o 
que você faz”. O que que você faz?  Você precisa ser firme, ser firme, olhar 

no olho dele pra ele ver que você é autoridade na sala. Né? E aí eu sinto 

assim, eu sinto que eu faço alguma coisa [...]. (Esperança, 2018). 

 

                                                             
41Se referindo à professora de Artes. 
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Embora o comportamento dos alunos oscilasse entre os extremos da indiferença e o 

calor dos atritos, a professora Esperança afirma ser o carinho o ponto forte da turma, porém, 

não percebemos nenhuma atividade que pudesse estimular este “ponto forte” da turma. 

Não identificamos, nem durante as aulas da referida professora, momento em que os 

alunos tinham que se manter sentados em seus lugares e qualquer tentativa de se aproximar do 

colega nos momentos das atividades, era firmemente coibida, nem durante as aulas de Artes, 

quando o caos se instalava e não se ouvia nenhuma voz de comando, apenas alunos correndo 

desenfreados, como “passarinhos que havia fugido da gaiola”, possibilidades de interação da 

turma, de cooperação, ações que pudessem fortalecer as inter-relações e favorecer a 

construção de vínculos positivos neste ambiente. 

Embora a professora Esperança tenha afirmado, durante a entrevista, que tinha 

dificuldade em realizar atividades interativas com a turma (um jogo), por conta da indisciplina 

da mesma, constatamos, durante a proposta de dinâmica de grupo realizadas na turma, que 

houve apreciação por parte dos alunos e que estes corresponderam de modo extremamente 

positivo. 

Por fim, na última análise que fazemos da produção dos alunos na segunda técnica 

projetiva realizada, identificamos na fala deles, uma menção recorrente à colega Lara, aquela 

que entregava suas provas primeiro, que sempre participava das aulas, sobre a qual 

pretendemos falar mais detalhadamente na próxima seção. Ao falarem de seus colegas e 

serem indagados: se pudesse ser algum de seus colegas, quem gostaria de ser? Fomos 

surpreendidas com o fato de que 12 alunos referiram-se a Lara, conforme podemos ver em 

suas falas. 

 

Lara, ela é a mais inteligente da sala. (Superman).  

Gostaria de ser a Lara, ela é estudiosa, sabida, não é de fazer barraco, 

briga. (Bruno). 

 
Gostaria de ser igual Lara, porque ela lê, ela é esperta. Eu queria escrever 

igual ela, só, só isso. (Jacson). 

 

                                         Lara é esperta, uma boa amiga. (Eduardo Costa). 

Eu queria ser a Lara, porque ela é uma pessoa inteligente e também todo 

mundo gosta dela na sala. (Ana Luíza).  

 

Lara é alegre. Eu gostaria de ser Lara, por nada, porque... ela não é... não é 
muito metida. (Beatriz). 

 

Lara é alegre e amiga. (João Lucas).  
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Eu queria ser Lara, porque ela sabe ler, ela é a mais comportada, queria ser 

igual a ela. (Luan Santana).  

 
Eu gostaria de ser Lara, porque ela é bonita, ela é quietinha. (Marília 

Azevedo). 

 

Gostaria de ser a Lara, porque ela escreve, já sabe ler. Lara é minha melhor 
amiga também. (Rafael).  

 

Lara é uma pessoa muito inteligente, muito gente boa, tudo que ela compra 
ela divide. Eu gosto muito dela. Ela é a menina mais inteligente, a 

professora só andava42 elogiano ela. Se fosse pra ser alguém da sala eu 

gostaria de ser a Lara, porque ela é muito inteligente, muito gente boa e não 

é ignorante. (Larissa Manoela). 
 

Inúmeros são os adjetivos atribuídos à colega, tanto os referentes à seu comportamento 

quanto ao seu desempenho escolar. Ao que nos parece, Lara, um caso que destoa do perfil dos 

alunos da turma e que trataremos com mais detalhes na próxima seção, representa um modelo 

de aprendizado para os colegas.  

Esta relação significativa que oferece modelos de aprendizado, segundo Visca (2009), 

fortalece a rede de vínculos tanto no ambiente escolar como na relação com os adultos fora 

deste ambiente.     

 

7.1.3 Família educativa 

 

Analisamos aqui a técnica projetiva Família Educativa. O objetivo desta é 

compreender o vínculo de aprendizagem com o grupo familiar. Foi pedido ao aluno que 

fizesse o desenho de sua família de forma que cada um estivesse fazendo aquilo que sabe. 

Após concluir o desenho pedimos que falasse sobre o mesmo, identificasse as pessoas 

representadas. A pergunta que norteou a nossa análise foi se a família ensina o que sabe fazer 

e de que forma.   

Visca (2009), compreendendo o aprendizado em seu sentido mais amplo, afirma que 

além do vínculo que o sujeito estabelece na sala de aula, com os companheiros e a escola, 

importa saber também a relação com os adultos significativos que lhe oferecem modelos de 

aprendizado.  

Quando questionada sobre quais alunos considerava que demonstravam interesse em 

aprender, a professora declara: 

 

                                                             
42Ela emprega o verbo aqui no passado, porque Lara já não estava mais na escola. Havia se mudado para outra 

cidade. 
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Eu acho que tem... deixe eu ver... na minha turma eu acho que tem uns dez. 

Eles têm interesse mais, o que eu acho que tá faltando neles é uma... uma 

ajuda, porque eles têm interesse, eles vêm pra escola, mas eles vêm pra 
escola mais porque vêm empurrado. A mãe não ajuda, se a mãe 

acompanhasse, incentivasse ele, ele teria mais interesse. Então muitos deles 

vêm para a escola obrigados. Então uma criança que é obrigada a fazer, ela 

não vai ter interesse. Eu vim porque minha mãe me obrigou a vim. Eu não 
quero estudar, eu não vou estudar e aí se ele viesse de espontânea vontade e 

tivesse o acompanhamento da mãe aí ele conseguiria. Então tá faltando a 

família, se a família engajasse, se tivesse uma maneira que a gente pudesse 
caçar um jeito de um juiz fazer alguma coisa com a família, pra colocar a 

família em primeiro lugar para trabalhar junto com a escola seria outra 

educação, mas infelizmente a família hoje só pensa em bolsa família, só 

pensa em jogar a criança como se a escola fosse um depósito e a 
responsabilidade vai ficando toda em cima do professor. (Esperança, 2018).  

 

A fala da professora denuncia a ausência da família no processo de aprendizado 

escolar da maioria dos alunos. Não temos como objetivo, neste estudo, discutir a influência da 

família no processo de aprendizado da criança, porém, neste momento importa-nos identificar 

os possíveis modelos significativos de aprendizado que os alunos possuem no contexto 

familiar, entendendo que o estabelecimento dos vínculos neste âmbito interfere nos vínculos 

com o aprendizado escolar e implica diretamente nas inter-relações que se estabelecem neste 

contexto.  

Atentando-nos para a representação familiar de cada uma das 19 crianças que 

participaram da técnica família educativa, buscando encontrar pistas que pudessem sinalizar o 

tipo de vínculo que cada uma estabeleceu no contexto familiar, identificamos algumas que 

demonstram ter a família como modelo de aprendizagem, ao passo que outras crianças 

revelam possuir um vínculo confuso ou total ausência desses modelos. 

Organizamos as respostas em cinco categorias e as apresentamos em gráfico e figuras 

para uma melhor compreensão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

7; 37%

4; 21%

3; 16%

1; 5%

4; 21%

MÃE

PAI E MÃE

IRMÃO

TIA

AUSÊNCIA

Gráfico 8 - Modelos de aprendizado familiar 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Produzido pela autora a partir dos dados da pesquisa 

 

Os dados produzidos, com esta técnica, evidenciam que a maioria das crianças do 3º 

ano C da escola Cora Coralina demonstra ter somente a mãe (7 alunos) ou o pai e a mãe (4 

alunos) como modelo de aprendizado na família. Outra evidência para a qual chamamos 

atenção é o fato de que 4 dos 19 alunos sinalizaram ausência de um modelo de aprendizagem 

no âmbito familiar. Enquadramos nesta categoria, os alunos que apresentaram vínculos 

confusos, incoerências entre os desenhos e os relatos, conforme podemos ver nos casos. 

Ao representar a família, Zói (Figura 15) desenha o pai como figura de destaque, a 

mãe, ele e a irmã, porém, ao falar sobre o mesmo, demonstra ser ausente no contexto familiar. 

Afirma que a cunhada lhe ensina, mas esta não é representada no desenho. Apresenta sinais de 

vínculos confusos no ambiente familiar.   

Meu pai não mora aqui não, eu morava com meu pai, ele mora na roça. 

Minha mãe tá lavano a casa, minha irmã tá lavano os prato e eu não tô 

fazendo nada. Eu estudo no meu quarto, com minha cunhada. Minha mãe 

não ajuda não. Eu gosto mais de ficar com meu pai, porque eu cuido dos 
animais e eu posso sair com os animais. Quem ensina é minha cunhada. Ela 

ensina todos lavar pratos. (Zói, 2018). 
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Figura 15 - Família educativa 

 

 

                                                                     Zói, 9 anos, repetente 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

O desenho (Figura 16) de Gabriel de Jesus aponta para vínculos confusos, uma vez 

que afirma ter desenhado três irmãos, pai, mãe, tia e irmão, afirma que “eles não ensina o que 

sabe fazer não. De vez em quando eu estudo na sala com meu irmão. Eu gosto de ficar com 

minha tia, porque ela é boa” (Gabriel de Jesus, 2018). 

 

Figura 16 - Família educativa  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

                                                       Gabriel de Jesus, 10 anos, repetente 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

A produção de Jacson (Figura 17) aponta para certo distanciamento no ambiente 

familiar, identificamos incoerência entre o desenho e o relato. Enquanto estava desenhando, 

afirmou que estava fazendo o pai, a mãe e ele. Entretanto, declara que o pai havia morrido e 

que aquele era o tio (namorado da mãe). Sua fala nos causa impacto e representa um forte 
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indicativo de que os vínculos de aprendizado que estabelece no ambiente familiar é confuso e 

negativo.  

 
Meu pai sumiu da roça, ele saiu e sumiu, quando achou ele tava só os ossos, 

o urubu comeu tudo. Minha mãe ensina pra mim, ela manda eu lavar os 

prato, mas eu não lavo, eu fico com preguiça. Eu não estudo não, pra fazer 
tarefa tem hora que faz, mas demora. Ninguém me ajuda com a tarefa. Tem 

vez que eu chamo minha sobrinha que é grande, quando eu não chamo eu 

não faço não. Minha mãe sabe ler, mas está com problema de vista. (Jacson, 

2018). 
 

Figura 17 - Família educativa  

 

                                                                          Jacson, 10 anos, repetente 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

O último caso (Figura 18) que identificamos como ausente de modelo de 

aprendizagem é o de Luan Santana. Este foi afastado da família e mora, juntamente com a 

irmã, na Unidade de Acolhimento (casa de passagem).  

 
Xô pensar aqui... família. Tem que ser completa? Não vou fazer completa 
não. A cozinheira da casa (casa de família). O outo menino tá sentado (eu), 

e minha irmã. Eu fiz a família da casa de passagem. No mesmo lugar que 

nois come nois faz a tarefa. Meu melhor amigo lá? Deus, só Deus. Aqueles 
menino lá só faz coisa ruim. Os menino lá fica fugino. (Luan Santana, 2018). 
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Figura 18 - Família educativa 

 

                                                          Luan Santana, 14 anos, multirrepetente 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

O desenho de Bruno (Figura 19) exemplifica uma das sete crianças que sinalizaram 

terem as mães como modelo referencial de aprendizado familiar, embora demonstre vínculo 

positivo com todos na família. Representa a mãe como figura de destaque “eles me ajuda, 

minha mãe, minha vó, minha irmã, avô, meu tio me ensina a fazer as tarefa, me ajuda a ler, 

estudar pra prova. Eu estudo dentro do meu quarto com a minha mãe. Eu gosto de ficar mais 

com a minha mãe, ela é legal” (Bruno, 2018).  

 

Figura 19 - Família educativa 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            Bruno, 10 anos, multirrepetente 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

A produção de Sabrina (Figura 20) exemplifica a categoria das quatro crianças que 

apresentaram o pai e a mãe como modelo de aprendizagem no âmbito familiar. 
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Minha irmã tá brincano no parque, meu irmão tá brincano, eu tô brincano, 

minha mãe e meu pai tá veno o passarinho. Minha família ensina, se uma 

pessoa for fazer a coisa errada, ele fala que não pode, que pode ser preso. 
Eu estudo no meu quarto com minha irmã. Minha mãe faz a tarefa com a 

gente. Eu gosto de ficar com meu pai, por que meu pai brinca, leva as coisa 

brincano. (Sabrina, 2018). 

 

Figura 20 - Família educativa 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Sabrina, 11 anos, multirrepetente 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Portanto, temos nos exemplos dos alunos pertencentes à categoria de ausência de 

modelos de aprendizado familiar, com exceção de Luan Santana, que mesmo apresentando 

sinais de aluno com NEE e de idade mental inferior à cronológica, vem demonstrando 

bastante interesse pelo aprendizado escolar, os demais (Gabriel de Jesus, Zói e Jacson) têm 

apresentado comportamento inadequado, agressividade e indiferença no ambiente escolar, o 

que nos leva a inferir que os vínculos que se estabelecem no ambiente familiar e os modelos 

de aprendizagem que as crianças possuem na família, podem não ser fator determinante de 

seu aprendizado sistemático, entretanto, acreditamos ter impacto direto nos vínculos que se 

estabelecem no ambiente em que ele ocorre ou deveria ocorrer. 

Destarte, as análises realizadas nesta seção nos permitem algumas inferências. A 

primeira delas é que o contexto da sala de aula do 3º ano do Ensino Fundamental tem se 

estruturado como um espaço de tensões, um espaço em que as inter-relações entre alunos e 

professores parecem fragilizadas e ameaçadas pela indisciplina. 

Não há, no espaço da sala de aula, incentivo à cooperação e as possibilidades de 

interação entre os alunos se mostram reduzidas. Portanto, acreditamos que este contexto, 

associado ao fato de que alguns alunos têm apresentado comportamento indesejado tenha 

favorecido o estabelecimento de vínculos negativos. 
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Observamos que a maioria dos alunos demonstrou vínculo negativo com os colegas de 

classe e com o ambiente escolar, porém, reconhecemos que, pela complexidade do fenômeno 

do aprendizado, nenhum fator pode ser considerado determinante, pois os dados apontaram 

aqui que a maioria das crianças que revelou insucesso escolar demonstrou um vínculo 

negativo no ambiente escolar, mas em contrapartida, vimos alunos que mesmo em condição 

de repetência e multirrepetência sinalizaram vínculos positivos com os colegas e com o 

ambiente escolar.  

 

7.2 Como os alunos experimentam e interpretam suas experiências 

 

Nesta seção, como já fora anunciado no capítulo metodológico e no início deste, 

apresentamos os resultados das entrevistas realizadas com os alunos com o objetivo de 

compreendermos como estes experimentam e interpretam suas experiências. 

  Reafirmamos que nossa proposta, durante todo o trabalho, não foi construir análises 

isoladas, embora tenhamos definido instrumentos específicos que nos possibilitassem o 

alcance de cada objetivo deste estudo, buscamos apresentar, em cada seção, a análise das 

informações, buscando entrelaçá-las a outros dados produzidos durante toda a pesquisa. 

Portanto, o que estamos expondo nesta seção trata-se da análise das falas dos alunos durante 

as entrevistas, mas também do conjunto de pistas que foram sendo dadas por meio das 

diferentes fontes.        

Inicialmente gostaríamos de esclarecer o que estamos entendendo da expressão: 

“experimentam e interpretam suas experiências”, nos apossando do valor semântico dessas 

palavras. Temos que experimentar é se submeter a uma experiência, é se envolver, interagir, é 

o que Charlot (2000) chamaria de mobilizar-se. Interpretar está associado à ideia de 

determinar o significado de algo, o seu valor, o sentido que lhe damos. Por sua vez, a 

experiência é o que pode ser definido como o aprendizado obtido por meio da prática. 

Portanto, em outras palavras, expomos nesta seção como os alunos se mobilizam e dão 

sentido ao seu aprendizado. Para tanto, organizamos as perguntas em blocos e, a partir destes, 

estabelecemos três categorias que foram mobilizadas tendo em vista o objetivo da seção. 

Estas estão organizadas em forma de subseções.      
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7.2.1 Presente! Estou aqui 

 

Presente! Estou aqui. Esta foi uma frase que me chamou a atenção enquanto estava 

sentada no canto da sala observando aquele ambiente. A voz de Luan Santana se destacava 

quando respondia: “Pesente! Eu tô aqui”. A afirmação de Luan, aparentemente cheia de 

satisfação, soava em mim como uma inquietação diante de alguns olhares distantes e 

semblantes cansados. Quem de fato estava ali? Quem realmente gostaria de estar ali? Esta era 

a pergunta que eu fazia enquanto contemplava aquela cena.  

Segundo Charlot (2000, p. 54) “a educação é produção de si por si mesmo; é o 

processo através do qual a criança que nasce inacabada se constrói enquanto ser humano, 

social e singular”.  Esta só é possível se o sujeito a ser educado investir pessoalmente neste 

processo que o educa. Nesta perspectiva, a criança não é um mero produto daquilo que a 

sociedade, por meio da instituição escolar, pôde modelar, mas é um ator no processo em que o 

outro nada mais é que um mediador. 

 Nascer traz como significado estar submetido à obrigação de aprender (CHARLOT, 

2000) e a instituição escolar, enquanto “agência” onde o conhecimento sistematizado é 

oferecido, de igual modo é o local de obrigação. É o lugar no qual a família se ver obrigada 

pelo Estado a colocarem os seus filhos.  

[...] muitos deles vêm para a escola obrigados. Então uma criança que é 

obrigada a fazer, ela não vai ter interesse. Eu vim porque minha mãe me 

obrigou. Eu não quero estudar, eu não vou estudar e aí se ele viesse de 

espontânea vontade e tivesse o acompanhamento da mãe aí ele conseguiria. 
Então tá faltando a família, se a família engajasse, se tivesse uma maneira 

que a gente pudesse caçar um jeito de um juiz fazer alguma coisa com a 

família, pra colocar a família em primeiro lugar para trabalhar junto com a 
escola seria outra educação, mas infelizmente a família hoje só pensa em 

bolsa família [...]. (Esperança, 2018). 

 

Independentemente de suas razões familiares, qual é a leitura que os alunos do 3º ano 

C fazem deste espaço para onde são “obrigatoriamente” encaminhados? 

 
Legal. Ela ensina a gente aprender ler, ensina a gente ter higiene. (Sabrina, 

2018). 

 

É legal, bonita e bom de brincar e bom de aprender ler e escrever. (Beatriz, 
2018). 

 

É legal, bonita e bom de brincar e bom de aprender ler e escrever. (Igor, 
2018).  

 



143 
 

Boa, ótima, a diretora é ótima, a professora também é ótima. Acho pra mim 

que todo mundo daqui é bom, eu gosto de todo mundo, quando eu crescer 

quero ser professor. Pra ser professor tem que saber muito né tia? (Luan 
Santana, 2018). 

 

Veem como um lugar onde terão a possibilidade de aprender a ler e escrever, de 

conquistarem um espaço na sociedade? Ou confirmam a assertiva da professora de que estão 

ali, simplesmente por serem obrigados?  

   
Eu não gosto muito não. Eu não gosto tipo assim, eu acho aqui... nem sei 

como é que fala? Eu estudo mesmo aqui porque não tem jeito. Aqui as 
crianças daqui tem muita boca porca, pessoa que xinga muito. (Bruno, 

2018). 

 
Nada, nada... a outa escola lá era melhor. Não demora pra bater o sinal, a 

merenda é depois do recreio. Demora pra bater pra ir pra sala. (Zói, 2018).  

 

As falas de Bruno e de Zói (destaque da turma pelas vezes que tem seu nome 

pronunciado pela professora, repreendendo seu comportamento inadequado) nos direcionam 

para o primeiro questionamento que levantamos neste tópico: Quem de fato estava ali? Quem 

realmente gostaria de estar ali? E nos traz uma resposta que não nos foi dada apenas com suas 

palavras ao se referirem à escola, mas no modo como interagem neste espaço, como se 

envolvem nas ações que compõem este espaço.  

A afirmação de Bruno convidou-me a revisitar a cena do segundo encontro que tive 

com a turma. Ao entrar na sala, no segundo dia de observação, momento em que todos 

estavam fazendo ou tentando fazer uma atividade avaliativa, atentei-me para um aluno que 

estava colorindo sua prova. Logo imaginei que havia terminado, quando percebi que não 

havia nele uma palavra sequer, apenas o seu nome registrado com letras trocadas. Bruno se 

levantou e entregou a atividade para a professora que a recebeu sem perceber que o aluno não 

havia feito.            

Em outro momento, quando a professora, respondendo ao colega, afirma que já eram 

15 horas, Bruno comemora: “Urrrrrru!! Já está quase na hora de ir embora”. Neste mesmo dia, 

diante de uma bronca da professora, ouço um sussurro: “eu vou sair dessa escola”. Ao final 

da aula, quando os alunos são solicitados a estudarem a tabuada de multiplicação de 0 a 2, foi 

possível ouvir de Bruno: “amanhã eu não vou vir pra escola”.  

As reações apontadas nos soam como a mais evidente apatia pelo ambiente escolar, 

portanto, tanto a indiferença de Bruno como a indisciplina de Zói se revelam como uma forma 

de dizer: Presente! Mas eu não estou aqui!  
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Um aspecto que caracteriza a turma é a infrequência dos alunos43. Alguns chegavam a 

faltar uma semana seguida. A frequência diminuiu ainda mais nas últimas semanas de aula, 

nos dias em que a professora realizou as avaliações. Percebemos que raramente 

encontrávamos os 21 alunos reunidos. Exceto nas terças-feiras, dia da aula de Artes e/ou 

Educação Física44.  

Quando interrogados sobre o que mais gostam de fazer na escola, obtivemos cinco 

categorias de respostas que merecem destaque e, por isso, dispomos no quadro abaixo. 

 

Quadro 20 - O que os alunos mais gostam de fazer na escola 

ESTUDAR ESCREVER BRINCAR ARTES NADA 

Larissa Manoela Marília Azevedo Luan Santana Igor Zói 

Daiane Gabriel de Jesus Bruno Neymar  

Camila Sabrina João Lucas Cristiano Ronaldo  

Beatriz Jacson Superman Eduardo Costa  

Pedro Rafael    

Ana Luíza Lara    

Fonte: Produzido pela autora a partir dos dados da pesquisa 

 

As respostas apresentadas nos direcionam para outras perguntas. O fato de a maioria 

dos alunos (12) afirmarem que o que mais gostam de fazer na escola é estudar e escrever, nos 

impele a pensar se esta assertiva não estaria mais firmada nas possibilidades que lhes são 

dadas do que nos seus desejos. O fato da turma ser unanimemente presente nos dias da aula de 

Artes/Educação Física nos leva à compreensão de que as atividades artísticas e as brincadeiras 

reservadas apenas para este dia, seriam as preferidas da turma.  

A fala de Marília Azevedo “eu gosto mais de escrever porque ajuda a pessoa a ler 

mais ou menos”, nos fornece pista de que é provável que alguns alunos tenham afirmado 

gostarem de estudar ou escrever, não por ser a sua atividade preferida, mas por ser aquela que 

entendem como necessária, “obrigatória”. 

                                                             
43No quadro que caracteriza os sujeitos da pesquisa, contido no capítulo metodológico, apontamos a quantidade 

de faltas registradas no diário de classe.   
44A professora de Artes era também a professora de Educação Física.  
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Atentamo-nos para as respostas de Bruno “eu gosto de brincar, eu gosto de jogar bola 

aqui, só”, de Zói “eu não gosto de fazer nada” e de Superman “eu gosto de jogar bola, neste 

dia aqui a gente joga (terça). A professora tem vez que não leva a gente porque tem uns que 

pirraçam”. 

Notamos nas falas de Bruno e Zói uma rejeição pelas atividades propostas pela escola 

e na fala de Superman, algo que nos parece contraditório. O dia mencionado por ele poderia 

representar uma possibilidade de maior envolvimento por parte dos alunos, uma vez que este 

parece ser o dia preferido deles na escola, entretanto, afirma que não foram para a aula de 

Educação Física porque os colegas “pirraçaram”.  

O relato deste comportamento, associado ao da professora Esperança, ao afirmar que 

as tentativas de realizar um jogo com os alunos sempre resultaram em experiências frustradas 

pela indisciplina dos mesmos, nos remete, a partir de Lahire (1994), à compreensão de que o 

fato dos alunos demonstrarem desinteresse até mesmo pelas atividades mais corporais e que 

não exijam esforço ou exercícios intelectuais, o fato de não se interessarem “por nada”, 

representa forte indício de que o que elas estão rejeitando não é esta ou aquela matéria,  esta 

ou aquela atividade ou tipo de conhecimento, mas rejeitam a forma escolar de aprendizado. 

Segundo Charlot (2000), para que a criança se mobilize, ponha-se em movimento, faça 

uso de si mesma como mecanismo para este movimento diante de uma dada situação, é 

necessário que esta lhe apresente um significado. O autor afirma: 

 
A criança mobiliza-se, em uma atividade, quando investe nela, quando faz 

uso de si mesma como de um recurso, quando é posta em movimento por 

móbeis que remetem a um desejo, um sentido, um valor. A atividade possui, 

então, uma dinâmica interna. Não se deve esquecer, entretanto, que essa 
dinâmica supõe uma troca com o mundo, onde a criança encontra metas 

desejáveis, meios de ação e outros recursos que não ela mesma. 

(CHARLOT, 2000, p. 55).      
   

Charlot (2000) justifica sua opção pelo termo mobilização ao invés de motivação, 

defendendo que este primeiro é decorrente de um mecanismo interno, que vai resultar de um 

desejo, do sentido que o sujeito foi capaz de dar a um determinado objeto, coadunando a este 

entendimento, temos que, embora seja um movimento interno, este depende da relação do 

sujeito com o outro, o que supõe a importância da mediação no ambiente de aprendizado 

escolar.  

Destarte, em outras palavras, mobilizar-se é também uma forma de experimentar, de 

se envolver, de dizer: Presente! Estou aqui! 
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7.2.2 Qual o sentido de estar aqui? 

 

O objetivo do segundo bloco de pergunta é compreender como os alunos interpretam 

suas experiências, qual o sentido eles têm dado à escola e aquilo que tem sido proposto por 

ela.  

As perguntas que direcionaram as nossas análises nesta subseção foram: Você acha 

importante estar na escola? O que acha importante aprender na escola? O que você faz na 

escola que não gosta? O que você gostaria de fazer na escola e não faz? 

Charlot (2000) defende que,  

 
[...] a escola não pode mais ser analisada como um sistema regido por uma 

lógica única, ‘como uma instituição que transforma princípios em papéis’ 
(1996). Ela também é estruturada por várias lógicas de ação: a socialização, 

a distribuição das competências, a educação. Assim sendo, o sentido da 

escola deixa de ser dado e deve ser construído pelos atores: ‘definir-se-á a 

experiência escolar como sendo a maneira como os atores, individuais ou 
coletivos, combinam as diversas lógicas da ação que estruturam o mundo 

escolar’. (CHARLOT, 2000, p. 39, grifos do autor). 

  

Nesta perspectiva, o aluno passa a ser visto como um ator dotado de subjetividade, 

como aquele que dará uma interpretação própria, um sentindo à sua experiência escolar. 

Através das inter-relações que o aluno estabelece no contexto escolar, ele produzirá um 

sentido que lhe é particular. Para Charlot (2000), o que faz sentido para o sujeito é aquilo que 

lhe acontece e que tem relações com outras coisas de sua vida.   

Ao responderem se acham importante estarem na escola, todos os alunos 

reconheceram que sim. Para explicitar as diferentes opiniões que justificam tal importância, 

trazemos as falas dos alunos organizadas, por proximidade, em três blocos. 

Os alunos citados abaixo apontam que a importância da escola se deve ao fato de ser 

este um lugar onde se aprende a ler, onde se pode estudar, onde se aprende mais.    

   

Sim, pra saber ler, estudar, passar de ano, ir po colégio. (Daiane). 

 

Acho, porque pra gente aprender ler. Se não vier na escola a gente não 

aprende a ler. (Marília Azevedo).  

 

Sim, porque a escola dá o alfabeto pra gente aprender a ler. (Sabrina). 

 

Acho, porque a escola ensina nós ler, a aprender as coisas, ensina nós a... a 

gente falar coisas quanto mais a gente vai falando, mas a gente vai 
aprendeno. (Camila). 
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Sim, porque aprende ler e escrever, porque é tão legal (Igor). 

 

Sim, muito importante, porque faz nós aprender muitas coisas. Quando nós 
sai daqui, nós vai aprendeno a ler e esquever e isso é muito legal. (Eduardo 

Costa).  

 
Sim, pa estudar. (Zói).  

 

Sim, porque sim, tem que estudar. (Gabriel de Jesus). 

 

Acho, porque é bom, a pessoa aprende mais. (Bruno). 

 

Sim, pa fazer o nome. (Neymar). 

 

Sim, pra estudar. (Cristiano Ronaldo). 

 

Quanto ao que consideram mais importante aprender na escola, todos os alunos 

citados acima, assim como os demais, afirmaram ser a leitura. Gostaríamos de dar destaque às 

falas de duas alunas que, além de reconhecerem a importância de aprender ler, demonstraram 

uma compreensão da função social deste aprendizado “Eu acho importante a gente aprender 

a ler, escrever, aprender as línguas inglês, diferente pra quando chegar em algum lugar, a 

gente poder falar” (Larissa Manoela, 2018); “Que você quando sai na rua fica lendo as 

placas que tem, quando um trem tá vencido no mercado você sabe ver, quanto o preço tá, 

quanto tá o talão de luz, o talão de água. É a escola que ajuda a gente a descobrir isso” (Ana 

Luíza, 2018).  

Ao que parece, estas alunas deram um sentido diferenciado para o aprendizado da 

leitura, na medida em que o relacionaram a outras situações de suas vidas onde podem fazer 

uso deste.   

Em um segundo bloco temos os alunos que atribuem um sentido relacional ao espaço 

de aprendizado escolar. Demonstram valorizar a relação com os colegas como algo que 

também se aprende no ambiente escolar.  

 

Acho. Porque é importante é nossa professora. Porque as pessoas lá são 

boas, e o alunos também. (Jacson). 

Acho, porque eu gosto, tem amigos. (Pedro). 

Sim, (balançou a cabeça) pensou... uhh... por causa que tenho muitos 

amigos pra brincar aqui, mas tem outros que não tem. (Superman).  

Sim. Porque a escola é um lugar sossegado que os alunos só fica na sala e 
brinca na hora do recreio. (Ana Luíza). 
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É importante, estar com meus amigos, com minha professora. Essa escola é 

pra mim como se fosse a minha casa com toda minha família. O importante 

pra mim é ficar com todo mundo aqui sã e salvo. (Lara). 
 

Por fim, apresentamos as falas dos sujeitos que enxergam a escola como a 

possibilidade de “ser alguém na vida”. A definição da escola como espaço de ascensão social, 

espaço onde se pode evitar que um sujeito viva às margens da sociedade, é uma construção 

cultural. Segundo Charlot (2000), embora existam diferentes formas de saber e outras 

maneiras de se tornar alguém na vida, a sociedade moderna tende a configurar o sucesso 

escolar como o único meio pelo qual o sujeito pode tornar-se “alguém”.     

 
Acho. Por causa do meu futuro, porque eu quero ser alguém lá na frente. Eu 

quero ser uma médica. (Larissa Manoela, 2018). 

Sim, porque a gente tem que estudar se não quando crescer a gente não vai 
ser nada. (Beatriz).  

Como assim. Antes eu só ficava na rua, ai eu vim para essa escola e eu não 
to na rua mais não. (João Lucas). 

Sim, porque é bom pra gente não viver no mundo das drogas, roubando pra 
ir parar na cadeia. Tem menino do meu tamanho que tá roubando celular. 

(Rafael). 

Acho, pra saber ler, escrever, ser uma pessoa na vida. (Luan Santana). 

 

Entendemos que interpretar a escola como o espaço da possibilidade de ascensão 

social, de se tornar “alguém” é incorrer-se um grande risco, pois o fato de frequentar o espaço 

escolar não oferece esta garantia. Tal argumento se apoia no fato de que o sentido dado pelos 

sujeitos à escola é particularmente diferenciado, posto que as experiências escolares se 

diferenciam, portanto, o que pode representar possibilidade de ascensão para uns, pode 

resultar em meio de exclusão para outros.      

No que se refere às atividades que realizam na escola e que não gostam, os alunos, na 

grande maioria, apontaram para situações corriqueiras, para brincadeiras com os colegas. 

Entretanto, julgamos importante destacarmos as falas de Cristiano Ronaldo: “Escrever, eu 

fico com preguiça, mas eu tenho que escrever não tem jeito”, de Eduardo Costa: “Quando eu 

esquevo um texto” e de Ana Luíza: “Fazer texto grande, porque demora, dá suadeira, aí dá 

um desânimo, dá pra deitar e dormir”.  

Estas falas exemplificam a ausência de mobilização por parte destes sujeitos para 

desenvolver uma atividade proposta pela escola. Nestes casos, Charlot (2000) chamaria de 

“trabalho” o que está sendo chamado aqui de “atividade”, dado que para desenvolvê-la é 

preciso que o sujeito se mobilize, ao passo que o trabalho resultaria apenas em um 
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dispendioso gasto de energia. Segundo Charlot (2013, p. 145), “quando não existe nenhum 

sentido, não há atividade alguma: ninguém faz algo sem nenhum motivo. Mas a situação mais 

frequente na escola é aquela em que o aluno age por um motivo não relacionado com o 

próprio saber”.  

Portanto, considerando que somos mobilizados a partir daquilo que tem um sentido 

para nós, podemos concluir que, pelo ao menos estes três alunos representados não vêm 

demonstrando terem dado um sentido para aquilo que, recorrentemente, vem realizando em 

sala de aula.       

Ainda no que tange ao que fazem na escola e que não gostam, damos destaque às 

falas: “Não gosto de ler, eu tenho preguiça pra ler, tem vez que eu pego meus livros velho pra 

ler, é só quando eu quero ler” (Beatriz); “é quando... a professora manda a gente ir lá na 

frente pra ler, eu tenho vergonha” (Sabrina); “ler, é ruim, mas do mesmo jeito, tem que 

aprender” (Rafael). Estes, mesmo tendo considerado ser a leitura o mais importante de se 

aprender na escola, declaram ser o que menos gostam de fazer.  

Em contrapartida, diante do questionamento: O que gostaria de fazer na escola e não 

faz? Os alunos João Lucas, Daiane e Pedro afirmaram que gostaria de ler. Considerando o 

nível de leitura destes três e o apresentado por Beatriz, temos aqui uma aluna que consegue 

ler, mas não gosta e alunos que não conseguem ler, mas gostariam.    

É interessante recobrarmos a memória quanto aos níveis de leitura e escrita dos alunos 

da turma, com intuito de chamarmos a atenção para a fala de Beatriz. Esta foi identificada 

como um dos poucos alunos que possuem uma hipótese de escrita alfabética e como uma das 

que já consegue ler fluentemente. Esta constatação nos permite inferir que o prazer, o 

interesse pela leitura, não depende unicamente da aquisição da habilidade para tal. É possível 

que um aluno consiga ler sem dificuldades e não demonstre interesse pelo ato, como é o caso 

aparente de Beatriz, assim como é possível que um aluno que ainda não consiga decodificar, 

tenha desenvolvido o gosto pela leitura, reconheça o seu valor, como resultado de sua 

convivência em um mundo letrado ou da importância que é dada a este fenômeno nos 

contextos sociais em que vivem. 

O nosso argumento é reforçado pela premissa de Lahire (1994) acerca do capital 

cultural. Segundo este autor, “nenhuma família é desprovida de quaisquer objetos culturais, 

mas estes (principalmente os impressos) podem, às vezes, permanecer em estado de letra 

morta porque ninguém os faz viver familiarmente” (LAHIRE, 1994. p. 342, grifo do autor). A 

partir deste autor temos que o capital cultural precisa ser mobilizado por meio de interações 

efetivas para que tenha efeito para a criança.  
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Podemos observar também que famílias fracamente dotadas de capital 

escolar ou que não o possuam de forma alguma (casos de pais analfabetos) 

podem, no entanto, muito bem, através do diálogo ou através da 
reorganização dos papeis domésticos, atribuir um lugar simbólico (nos 

intercâmbios familiares) ou um lugar efetivo ao ‘escolar’ ou à ‘criança 

letrada’ no seio da configuração familiar. (LAHIRE, p. 343, grifos do autor). 

          

Portanto, o fato dos alunos do 3º ano C da escola Cora Coralina serem oriundos de 

famílias de classes populares não nos permite afirmar que o insucesso apresentado pela 

maioria deles no que tange, especialmente à apropriação do sistema de escrita alfabética, seja 

decorrente do contexto familiar no qual cada um deles está inserido.  

Em contrapartida, precisamos reconhecer que um contexto familiar, que se configura 

como um lugar de efetivas interações, que valorize o capital cultural, que esteja organizado de 

modo que a criança possa compreender a sua importância na sociedade atual, poderá 

contribuir para que a mesma consiga atribuir sentido às suas experiências escolares.  

 

7.2.3 Como anda meu aprendizado? 

 

Discutimos, nesta subseção, as respostas dos alunos referentes a um último bloco de 

perguntas: Você aprende na escola? Aprende o que? Qual a disciplina que mais gosta? Qual a 

disciplina que menos gosta?  

A turma do 3º ano C representa um contexto de aprendizado marcado por 

singularidades, como já foi apontado neste trabalho. Compreender como ocorre o aprendizado 

desses alunos dentro deste contexto cheio de tensões, de limites, mas também de 

possibilidades, é o objetivo que norteou todo o estudo. 

Identificamos, nas falas dos alunos, cinco tipos diferenciados de respostas. Para 

facilitar a compreensão, as organizamos em gráficos. O número de alunos quantificado no 

gráfico 9 ultrapassa o número entrevistado, pois nos casos em que a criança afirmou que 

aprende mais de uma coisa (ler e escrever, por exemplo) consideramos sua resposta para as 

duas opções.  
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Gráfico 9 - O que os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental aprendem 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pela autora a partir dos dados da pesquisa 

 

Dos 21 alunos entrevistados, 2 estão representados pela categoria (nada). Beatriz 

afirmou que não sabia e Zói disse que não aprende nada na escola. Sabrina foi a única aluna 

que fez menção a um conteúdo de Português, ao afirmar: “Sim. Tia tava passando ontem 

feminino e feminina, aí eu aprendi” (Sabrina).     

A aluna Lara, aquela representada por 12 colegas na técnica projetiva eu com meus 

companheiros e presente na fala deles como sendo alguém que gostariam de ser, afirma que 

na escola ela aprendeu, dentre outras coisas, a importância de ter amigos.   

 
Eu aprendi muitas coisas aqui, eu não sabia lá. Eu aprendi tanto como... 

aqui sexta-feira dia dos amigos e eu aprendi muito, muito mesmo que o 

amigo é tão importante a toda hora e o irmão é na hora da precisão e do 

perigo, por que o amigo, toda hora a gente tem o amigo pra abafar, 
desabafa, conversa e eu não tenho essa intimidade com os meus amigos que 

eu conheço. Tenho vários amigos. (Lara, 2018).  

 

Porém, a informação que mais chamou a nossa atenção foi a quantidade de alunos que 

afirmou que aprende na escola e que aprende a ler. E ela nos causou estranhamento porque 

quatro dos alunos que disseram que aprendem ler (Larissa Manoela, Daiane, Ana Luíza e 

Rafael) apontaram na questão seguinte que a dificuldade que possuem na escola é justamente 

na leitura. Outros quatro alunos que também disseram que aprendem ler (Marília Azevedo, 

Gabriel de Jesus, Bruno e Cristiano Ronaldo) declararam que a dificuldade que têm na escola 

é de fazer prova. Como vimos que o foco dado às questões das provas realizadas com a turma 

LER; 13

ESCREVER; 8

CONTEÚDO; 1

TER AMIGOS; 

1

NADA; 2
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era sempre a leitura e a escrita45, supomos que, ao afirmarem que tinham dificuldade de “fazer 

a prova”, a dificuldade a qual estava se referindo era também de leitura. 

Portanto, inferimos que 8 dos 13 alunos que consideram que aprendem a ler na escola, 

não se referem a algo que já tenham aprendido, mas ao que está na iminência de acontecer, ou 

que eles acreditam que acontecerá pelo fato de estarem na escola e por ser este o lugar em que 

aprendemos ler.        

Em relação às dificuldades que apresentam na escola, cinco alunos (Camila, Pedro, 

Igor, Superman e Eduardo Costa) disseram que não têm nenhuma, porém, exceto Superman, 

que se encontra no nível alfabético de escrita, demonstrou interesse pela leitura, os demais 

apresentam escrita silábica-alfabética, com aparente dificuldades na leitura. O que levou esses 

alunos a afirmarem que não possuem dificuldades na escola, uma vez que entendemos que 

elas existem?    

A aluna Lara, que sempre entregava suas provas primeiro, que estava sempre com um 

livro na mão, que apresentava uma leitura fluente, que era a primeira ou única a responder o 

que sua professora perguntava, aquela admirada pelos colegas pelo seu bom comportamento e 

seu desempenho escolar, nos dá pistas em sua fala. Ao falar de suas dificuldades afirma: 

Algumas eu tenho, porque eu não vou falar que não tenho, porque todo 

mundo tem dificuldade. Tem algumas ne matemática, tem algumas contas 

que é muito difícil e eu fico calculando na cabeça, mas tem hora que faço 

errado. Português tem algumas coisas que tenho dificuldade, em história e 

Ciências também. (Lara, 2018, grifos nossos).  

 

A afirmação destacada na fala de Lara nos conduz ao entendimento de que a 

percepção de sua dificuldade se dava, justamente pela atividade intelectual que realizava. A 

aluna estaria mobilizando-se na tentativa de responder a um desafio proposto. O esforço de 

Lara para responder as atividades na sala de aula confirma esta assertiva. Ao contrário da 

maioria dos colegas, que ficava aguardando a professora registrar as respostas das atividades 

na lousa, ela empreendia esforços para realizá-las com autonomia. 

Portanto, a partir de Charlot (2013) temos que ninguém aprende sem que tenha 

desenvolvido uma atividade intelectual e esta precisa estar associada a um motivo, logo o 

aprendizado é o resultado de uma dinâmica interna, de uma mobilização por aquilo que 

atribuiu um valor, pois o sujeito só se engaja em uma atividade que lhe confere sentido.   

Expomos no gráfico 10, as disciplinas que os alunos apontaram como preferidas e 

aquelas que menos gostam.       

                                                             
45No capítulo 6 mencionamos as questões da prova de ciências.  
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Gráfico 10 - Disciplinas que os alunos mais gostam e menos gostam46 

 

Fonte: Produzido pela autora através dos dados da pesquisa 

 

Conforme mostra o gráfico, Português é a disciplina preferida dos alunos, ao passo 

que Matemática é apontada como a que eles menos gostam. Observamos que as outras 

disciplinas são pouco mencionadas pelos alunos. A disciplina de Artes surge como a segunda 

na preferência e a primeira em aceitação, pois nenhum aluno afirmou gostar menos de Artes. 

A surpresa está no fato de que apenas um aluno aponta Artes como a disciplina preferida e 

outro aluno afirma ser ela a que menos gosta.     

Atentando-nos para estes e outros dados, a interpretação que fazemos é que o critério 

de escolha das disciplinas decorreu mais da frequência com que elas são trabalhadas em sala 

de aula do que do conhecimento produzido sobre as mesmas. A observação das atividades 

propostas permitiu-nos constatar que o investimento com as atividades de leitura reduzia as 

possibilidades de um trabalho envolvendo as outras disciplinas.  

A rejeição pela disciplina Educação Física nos causou estranhamento, porém, após 

relatos de alguns alunos, notamos que na terça-feira, dia da semana reservado para atividades 

de Artes e Educação Física, em virtude da indisciplina dos alunos, especialmente quando 

saíam para a quadra, a professora acabava optando por desenvolver atividades de Artes, ao 

que foi possível perceber, geralmente envolvendo desenho e/ou pintura.  

                                                             
46Os números do gráfico superam a quantidade de alunos participantes porque para um mesmo aluno foi 

marcado considerado mais de uma disciplina, de acordo com suas escolhas. 
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As justificativas apresentadas pelos alunos quando afirmavam não gostar de 

determinadas disciplinas apontam para um desconhecimento do que se propõe a aprender a 

partir de cada uma delas. 

 

História, escreve muito, a de artes também não gosto não, eu não gosto de 

desenhar não. (Bruno).  
 

É a de Português, porque tia manda a gente fazer uma coisa e a gente não 

responde, porque não sabe responder. (Sabrina). 
 

É de Ciências, porque é... não é muito legal, porque... tia manda escrever 

alguma coisa, a gente esquece. (Camila). 
 

Português, porque é mais difícil, porque tem que ler, fazer contas... (João 

Lucas). 

 
De História é muito de escrever. (Igor).  

 

Matemática, sei lá é...  a gente aprende coisa. (Cristiano Ronaldo). 
 

Geografia e História, porque tia Esperança fica dando um texto e fala que é 

pra ler e aí é grande e eu não consigo porque é de letra cursiva. (Ana 
Luíza).  

 

Matemática, porque ela não tem muita folha não pra escrever. (Jacson).  

 

Entendemos que o dispêndio de energia por parte dos alunos com excessivas 

atividades de escrita e leitura, muitas vezes de forma descontextualizada, tem os 

impossibilitado de construir conceitos, de serem desafiados, de se mobilizarem por meio de 

uma atividade intelectual.  

  Para Vygotsky (1998), o aprendizado de conceitos relacionados a cada matéria 

escolar tem forte influência no amadurecimento de funções intelectuais.   

 
Os anos escolares são, no todo, o período ótimo para o aprendizado de 

operações que exigem consciência e controle deliberado; o aprendizado 

dessas operações favorece enormemente o desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores enquanto ainda estão em fase de amadurecimento. 

Isso se aplica também ao desenvolvimento dos conceitos científicos que o 

aprendizado escolar apresenta à criança. (VYGOTSKY, 1998, p. 131).  

  

Para este autor, em cada período escolar a criança está mais sensível, mais receptível à 

influência de cada matéria. Partindo deste prisma, entendemos que um investimento 

concentrado em apenas um tipo de atividade escolar como tentativa de superação de uma 

dificuldade específica poderá representar limites para o aprendizado de conceitos que serão 

fundamentais para novos aprendizados e para o desenvolvimento intelectual dos alunos. 
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7.2.4 Tensões? Limites? Possibilidades! 

  

Ao apresentar o contexto de aprendizado do 3º ano C, o perfil dos alunos, as inter-

relações que se estabelecem e por fim, como os alunos experimentam e interpretam suas 

experiências, identificamos elementos de tensões e limites que o contexto oferece. Porém, o 

vimos também como um espaço de possibilidades.  

Não poderíamos falar de possiblidades sem fazer menção, de modo mais específico, a 

uma figura que se revelou como um surpreendente “achado” de nossa pesquisa. Seu exemplo 

foi, intencionalmente, reservado para este momento. Não com o propósito de dar a ela um 

lugar de destaque neste trabalho, até porque os seus colegas fizeram isto antes de nós.  

Tratar do caso de Lara, neste momento, é encerrar o nosso trabalho reconhecendo que, 

para além dos limites e tensões, o contexto se revelou como um espaço de possibilidades e a 

referida aluna é um exemplo dessas.  

Lamentavelmente não pudemos contar com a participação de Lara até o final da 

pesquisa47.  O perfil da aluna nos chamou a atenção desde o contato que tivemos com as 

fichas de matrícula dos alunos na secretaria da escola. A sua ficha chama-nos a atenção pela 

marca da digital de uma avó analfabeta e da zona rural. Esta era a responsável por Lara. 

  Observar na sala, aquela aluna “franzina”, “comportada”, simpática com todos, que 

sempre concluía suas atividades antes dos colegas e auxiliava a professora na resolução das 

atividades quando os demais ainda estavam copiando. Vê-la respondendo as provas e 

atividades com tanta autonomia, indo sempre ao cantinho da leitura pegar uma história para 

ler foi para nós, no mínimo curioso, dado o contexto que se apresentava.   

 Foi também curioso ouvir a professora Esperança dizer “ela é um anjo, não deveria 

estar aqui” e ver os colegas, no momento das entrevistas, se referirem de modo tão afetuoso à 

colega Lara. Foi surpreendente ver que 12 de seus colegas gostariam de ser como ela, mas 

nada tinha sido tão impactante quanto ouvir a sua história, a partir dos fatos que narrou no 

momento da entrevista.  

 
Eu não tenho irmãos, eu sou filha única, minha mãe me abandonou quando 

eu tinha 8 anos mesmo, foi no ano passado. Me deixou na casa sozinha, 

trancada, fiquei sem comer e sem beber, quando minha vó me encontrou eu 

tava sequinha, sequinha, toda manchada, ela me batia muito, muito mesmo, 
me malcriava, me xingava de tudo quanto é nome que existia, eu não podia 

ir pra canto nenhum que era só me prendeno e por isso eu fui ficando 

pequena desse jeito. [...] Eu escrevo letra cursiva, letra bastão, mas eu sou 

                                                             
47A aluna foi transferida para outra escola. Por questões familiares teve que se mudar para outra cidade, antes de 

termos concluído a pesquisa.  
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mais escrever letra cursiva. Eu faço as coisas pra minha vó. Tudo que ela 

pedir eu faço, eu obedeço, porque tem gente que perdeu os pais e agora tá 

arrependido e então eu vi uma história de tia Esperança hoje do menino 
chamado Arrependido, outro Falso, outro Quero tentar. O falso era tudo 

falsidade e o arrependido ficou arrependido de tudo na vida dele e Quero 

tentar foi a pessoa melhor que eu escolhi pra ser nessa história, então eu 

falo pra tia Esperança: tia Esperança, quando eu crescer eu vou tentar ser 
ótima, porque o tanto que eu aprendi não foi o suficiente, porque o tanto que 

eu quero aprender, ainda não chegou no tanto. (Lara, 2018).  

 

Os relatos de Lara iam além daquilo que tínhamos proposto como pergunta. Parecia 

estar aproveitando o momento para um desabafo. Lara mora apenas com a avó, idosa e com 

problemas de saúde. Segundo ela, a avó é mãe adotiva de seu pai. Este vive em outra casa 

com a sua madrasta. 

 
Eu dou graças a Deus porque eu estou com minha vó do meu lado. Se fosse 
minha mãe eu também dava porque pelo a menos eu tinha alguém pra me 

acompanhar nos estudos. E meu pai é... ele não me ensina muito, mas ele me 

ensina, porque ele trabalha, de manhã cedo até meio dia, de meio dia até 8 
horas ou 9 e o domingo ele trabalha até meio dia e o domingo eu aproveito 

que ele tá em casa, pego, tiro um momentinho e vou ficar com ele, porque 

ele também sofre muito igual a mim. (Lara, 2018).  

 

A história de Lara, comparada ao seu desempenho escolar, ao seu entusiasmo pelo 

aprendizado.  

 
A minha matéria preferida é Matemática e Ciências. Matemática é porque 

tem continhas, que eu gosto, perguntas de Matemática que calcula e de 

Ciências eu gosto porque fala do corpo humano, da pessoa e eu gosto de 
aprender. [...] Aprender é uma coisa, sei lá, é uma coisa muito boa pra mim. 

[...] Aprender é um estudo pra mim, é uma alegria, se eu tô aprendendo eu 

tô me divertindo, mas enquanto eu não tô aprendeno eu não vou ficar triste 

porque um dia eu posso aprender. (Lara).  

 

Reforça o argumento de que “as situações de ‘sucesso’ escolar no curso primário estão 

longe de ser improváveis em meios populares” (LAHIRE, 1994, p. 51). Lara reúne condições 

que poderiam resultar em insucesso no âmbito escolar, porém, contrariando a lógica de que o 

insucesso escolar é decorrente de condições materiais e culturais desfavoráveis e que estas são 

comuns nos meios populares, ela vem apresentando sucesso. 

Portanto, usamos aqui o exemplo de Lara para não incorrermos os riscos de associar a 

situação de insucesso da maioria dos alunos da turma do 3º ano C, apenas, às suas condições 

econômicas e culturais. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo compreender o processo de aprendizado de uma turma 

de 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública do município de Guanambi- 

BA. Para alcançar este objetivo, buscamos observar e descrever o contexto de aprendizado 

dos alunos; compreender as inter-relações que se estabelecem neste contexto; identificar o 

nível de leitura e escrita dos alunos; e analisar como eles experimentam e interpretam suas 

experiências. 

Considerando as singularidades apresentadas pelos sujeitos da investigação, 

desenvolvemos um estudo de caso, com base nos pressupostos epistemológicos da pesquisa 

qualitativa, a partir das contribuições de Bogdan e Biklen (1994). Como instrumentos de 

coleta de dados, fizemos uso de observação participante, entrevista semiestruturada, realizada 

com os alunos e com uma professora da turma, realização de teste de leitura e escrita, firmado 

nos pressupostos da Psicogênese da Língua Escrita (FERREIRO, 1985) e realização de 

técnicas projetivas orientadas por Visca (2009). Para tratamento e interpretação das 

informações, realizamos a triangulação fundamentada em Minayo (2010). 

Fizemos um levantamento de trabalhos produzidos nos últimos 8 anos, cujo objeto de 

estudo fosse o aprendizado no 3º ano do Ensino Fundamental. Este nos permitiu perceber uma 

carência de pesquisas nesta perspectiva. Vimos que os estudos analisados tendiam a observar 

o processo tendo como foco as dificuldades apresentadas pelos alunos ou a prática do 

professor. Considerando que pretendemos analisar como se dá o aprendizado, principalmente 

a partir do olhar do aprendiz, entendemos que esta pesquisa é uma contribuição para a 

compreensão deste processo no qual o aluno é atuante.            

A partir das contribuições dos estudos analisados no levantamento, estabelecemos três 

categorias que orientaram nossas discussões em torno dos aspectos centrais mais recorrentes 

nestes trabalhos, a saber, o conceito de alfabetização e letramento, o ciclo de alfabetização e 

os programas de melhoria do aprendizado no Ensino Fundamental.   

Este trabalho nos permitiu inferir que, na realidade investigada, o nível de aprendizado 

da grande maioria dos alunos está aquém do que é esperado para a série que estão cursando. 

Vimos que 48% dos alunos da turma do 3º ano C encontram-se com um atraso de dois ou 

mais anos escolares. Além disso, apenas 2 dos 21 alunos que compõem a turma conseguem 

ler e escrever com autonomia.  

Apesar da evolução na nota do IDEB da escola Cora Coralina, o que atraiu a nossa 

atenção para o desenvolvimento do estudo na mesma, ao nos depararmos com um índice de 
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reprovação instalado no 3º ano, nos certificamos de que o argumento levantado acerca da 

política dos ciclos como incapaz de eliminar a reprovação escolar, servindo apenas para adiá-

la, se aplica ao contexto de nossa investigação.  

Deparamo-nos com uma realidade escolar extremamente destoante no que tange às 

condições de aprendizado apresentadas pelos alunos, o que reafirmou o argumento de que o 

estabelecimento de metas semelhantes para contextos diferenciados pode representar um 

reforço para uma desigualdade já existente.  

Por meio da observação da dinâmica da turma e do relato da professora, vimos que a 

indisciplina dos alunos é apontada como um obstáculo para o desenvolvimento de atividades 

em grupo. Notamos a ausência de incentivo à cooperação e interação na sala de aula e 

inferimos que tal condição, dada à natureza social do conhecimento, vem servindo de 

empecilho para a troca de experiências entre os alunos e, consequentemente, para o processo 

de aprendizado desses.   

Vimos que as atividades de leitura e de escrita propostas para a turma não exigiam dos 

alunos um investimento intelectual e uma mobilização por parte deles. Esta constatação nos 

levou a afirmar que os exercícios realizados pelos alunos não representaram uma 

possibilidade de superação das dificuldades apresentadas pela grande maioria. Discutimos 

ainda a necessidade de exploração do potencial imaginativo e criador, dos mecanismos 

internos dos alunos, em virtude da dificuldade de criar e de articular ideias que estes 

apresentaram no momento de uma produção coletiva.  

Constatamos que o fato da turma ter sido composta considerando o desempenho 

escolar apresentado pelos alunos, mesmo com a intenção de que fosse desenvolvido nesta 

uma proposta de alfabetização, não representou uma possibilidade de avanço significativo no 

aprendizado dos mesmos, pois dos 21 alunos que realizaram o teste de leitura e escrita, 

desconsiderando os que já se encontravam no nível alfabético, apenas 2 deles apresentaram 

sinais de evolução nas hipóteses de escrita.   

Observamos que mesmo tendo sido dado uma atenção maior para o aprendizado da 

leitura e da escrita, a maneira como este era mediado não possibilitava um avanço nas 

hipóteses apresentadas pelas crianças, uma vez que elas não eram estimuladas a pensarem 

sobre a sua escrita ou a desenvolverem estratégias que pudessem auxiliá-las no processo de 

leitura.   

O estudo nos permite concluir ainda que não há uma relação entre a 

aprovação/reprovação dos alunos e o ritmo de aprendizado apresentado pelos mesmos.  Este 

argumento se justifica, primeiramente pelo fato de que, se a meta era que os alunos fossem 
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“alfabetizados” apenas, eles não deveriam ser submetidos a uma avaliação quantitativa que 

pudesse reprová-los.  Em segundo lugar, justificamos nosso argumento a partir da constatação 

de que os dois alunos que sinalizaram um avanço nas hipóteses de escrita foram reprovados 

pelo fato de não terem ido à escola realizarem a prova de recuperação.  

Inferimos que o modo como os alunos foram avaliados revelou que o foco estava mais 

nas “deficiências” apresentadas pelos mesmos do que nos seus pontos fortes, naquilo que, 

embora de maneira sutil, tinha construído durante o processo.   

Mesmo considerando que o fato de a maioria dos alunos não ter se apropriado do 

sistema de escrita alfabética representou um obstáculo na compreensão e abstração de 

conceitos, compreendemos que os alunos tiveram reduzidas suas possibilidades de 

aprendizado de conceitos por meio do estudo das disciplinas escolares, justamente em virtude 

de estarem todos, alunos e professora, empregando suas energias no aprendizado da leitura e 

da escrita.    

Vimos quão pouca atenção foi dada às disciplinas escolares e aos conceitos que são 

necessários e que podem ser construídos pelos alunos através destas, não apenas por meio da 

observação em sala de aula, mas também por meio dos relatos dos alunos acerca das 

disciplinas preferidas. A escassez de conhecimento sobre as mesmas e as justificativas 

apresentadas pelos alunos sobre a escolha por uma ou outra disciplina reafirmam a premissa 

de que o investimento com as atividades de leitura representou uma redução das 

possibilidades de novos aprendizados e, consequentemente, do desenvolvimento intelectual 

dos alunos.  

  Destarte, em outras palavras, concluímos que tanto o fato de muitos não conseguirem 

ler e escrever com autonomia, o que dificultava a abstração e compreensão de conceitos, 

quanto a circunstância de investimento exclusivo na leitura e escrita, resultou em obstáculo 

para o avanço do aprendizado dos alunos.  

Mesmo apresentando um ritmo lento de aprendizado escolar, durante a técnica 

projetiva par educativo, a maioria dos alunos representou-se na condição de aprendente, 

porém, 10 dos 19 alunos demonstraram, na técnica projetiva eu com meus colegas, possuírem 

vínculo negativo com os colegas de classe e com o ambiente escolar.  Acreditamos que o 

estabelecimento de vínculos negativos, por parte de alguns alunos, resultou em 

comportamento inadequado na sala de aula.  

A ausência de jogos, de brincadeiras, de atividades em grupo que pudessem promover 

a interação dos alunos, a cooperação entre eles, nos leva à inferência de que não houve ações 
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que pudessem fortalecer as inter-relações e favorecer a construção de vínculos positivos no 

âmbito do aprendizado escolar. 

Compreendemos, por meio da técnica projetiva família educativa, que crianças que 

não possuem um modelo de aprendizado e que construíram vínculos negativos no ambiente 

familiar tendem a estabelecer vínculos negativos com os colegas e com o aprendizado 

sistemático, além de apresentarem comportamento inadequado neste ambiente.   

Constatamos que é possível que alunos que não tenham domínio do sistema de escrita 

alfabética demonstrem gosto pela leitura, como é possível que aqueles que já tenham 

adquirido este domínio não demonstrem prazer por este tipo de atividade, portanto, 

concluímos que a aquisição da leitura e da escrita não é o único fator que determina o 

interesse pelas atividades relacionadas a estas.   

A análise do contexto nos permite comprovar que não há uma relação de dependência 

entre a condição de repetência e insucesso com os vínculos que o sujeito estabelece no 

ambiente escolar. Portanto, consideramos que nenhum fator pode ser visto como decisivo em 

um processo tão complexo quanto o do aprendizado escolar.   

Contudo, compreendemos que o contexto investigado representa um espaço de limites, 

pelas características de alguns alunos que parecem estar fadados a uma condição de insucesso, 

de fracasso. Muitos estão marcados por estigmas e estereótipos, são vistos na condição de 

quem “não aprendem”, “não podem”, “não evoluem”, “não têm jeito”. Alguns carregam nos 

ombros o peso destas marcas, pois não se enxergam como alguém que aprende, que pode, que 

evolui e que tem jeito, por isso, estão de fato limitados. 

O contexto investigado revelou-se também como um espaço de tensões, pois a 

condição que se apresentou causou-nos espanto, diante da atual conjuntura, daquilo que se 

esperam dos alunos que se encontram no 3º ano do Ensino Fundamental. Foi impactante 

vermos crianças apresentando um desempenho escolar tão destoante, vermos sujeitos em um 

período considerado adequado para a aquisição da leitura e da escrita, demonstrando 

dificuldade até mesmo para registrar o próprio nome. Causou-nos impacto o fato de 

percebermos tamanha apatia pelo ambiente escolar.  

Não apenas pelas inquietações que a situação investigada foi capaz de provocar em 

nós, mas pelas preocupações demonstradas tanto pela professora quanto pela direção da 

escola, reconhecemos ser este um espaço de tensões. Na ocasião em que retornamos à escola 

para consultar o resultado final dos alunos, percebemos a angústia da diretora, frente à 

condição da turma, frente ao sinal de “involução”. Esta externou sua angústia como um 

pedido de socorro, ao afirmar que sozinhas não iriam conseguir. 
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Ao conversarmos com a direção da Escola Cora Coralina, comunicamo-la de nossas 

inquietações diante dos resultados do estudo e de nosso interesse em darmos um retorno ao 

campo. Informamo-la de nosso desejo em desenvolver um trabalho com os sujeitos da 

investigação através de uma ação do projeto de extensão Alfabetização em Foco, 

desenvolvido pelo Campus XII da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). A escola, na 

pessoa da diretora, se mostrou extremamente entusiasmada e disposta a colaborar com o 

trabalho.  

É importante salientarmos que o nosso interesse em propor um trabalho que auxilie no 

processo de alfabetização dos alunos, por meio de uma ação de projeto de extensão, na 

condição de professora do Departamento de Educação – Campus XII, não decorre apenas dos 

limites e tensões observadas no ambiente onde desenvolvemos nosso estudo, mas, sobretudo, 

da compreensão de que este coletivo também se caracteriza como um espaço de 

possibilidades, um espaço onde há evolução, onde as condições adversas não impediram que 

houvesse aprendizado. 

Acreditamos que a viabilidade de um trabalho desenvolvido com os sujeitos de nossa 

investigação configurará a concretização da relevância deste estudo. Não temos a pretensão de 

apresentarmos uma solução para o contexto estudado uma vez que temos argumentado até 

aqui, que o sucesso ou insucesso no aprendizado não é determinado por um fator apenas, mas 

é influenciado por um conjunto deles.        

Portanto, não desejamos assumir o risco de sermos conclusivas, pois, por estarmos 

tratando de um fenômeno tão complexo e que envolve diferentes aspectos como o do 

aprendizado, nos contentamos com as limitações que o estudo nos impõe, deixando o 

indicativo para que novas pesquisas sejam desenvolvidas, buscando olhar o fenômeno a partir 

de outras lentes.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Termo de autorização de uso de imagem e depoimentos 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

           Eu _____________________________________,depois de conhecer e entender os 

objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar 

ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, as 

pesquisadoras pesquisadora e orientadora Sônia Maria Alves de Oliveira Reis e a 

pesquisadora Sirlene Prates Costa Teixeira, estudante do curso de Pós-graduação Stricto 

Senso – Mestrado em Educação, coordenado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGED),  do projeto de pesquisa intitulado O “aprendizado” de uma turma de 3º ano do 

ensino fundamental: tensões, limites e possibilidades,  a realizar as fotos que se façam 

necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das 

partes. 

         Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em 

favor das pesquisadoras da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto 

nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990). 

Guanambi - BA, _____ de _____________ de 2018. 

____________________________                  ______________________________ 

Participante da pesquisa                                   Pesquisador responsável pelo projeto 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

           UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM 

SERES HUMANOS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 466/12 E Nº 510/16 DO 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Participante: ___________________________________________________ 

Sexo: F ( ) M ( ) Data de Nascimento:____ / ____/____ 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:  

1.TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: O “aprendizado” de uma turma de 3º 

ano do ensino fundamental: tensões, limites e possibilidades 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Sirlene Prates Costa Teixeira 

PROFESSORA ORIENTADORA: Sônia Maria Alves de Oliveira Reis  

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A 

PESQUISA: 

          Prezado (a) professor (a) o (a) senhor (a) está sendo convidado (a) a participar da 

pesquisa: O “aprendizado” de uma turma de 3º ano do ensino fundamental: tensões, 

limites e possibilidades de responsabilidade da pesquisadora Sônia Maria Alves de Oliveira 

Reis, orientadora desse estudo e da pesquisadora Sirlene Prates Costa Teixeira, estudante do 

curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Educação, coordenado pelo Programa 

de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(PPGED/UESB). A pesquisa tem como objetivo compreender o processo de aprendizagem 

dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental de uma turma de uma escola municipal de 

Guanambi-Bahia. 
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         Para atender aos objetivos da pesquisa, pretendemos realizar um estudo de caso e 

utilizar a metodologia de abordagem qualitativa. O levantamento de dados desta investigação 

será realizado com os professores e com os alunos da turma do 3º ano da Escola Cora 

Coralina 

O processo de coleta de dados envolverá os seguintes instrumentos: a observação e 

descrição do cotidiano investigado, entrevistas semiestruturadas aos professores e aos alunos, 

e análise documental. O primeiro procedimento visa conhecer o contexto da sala de aula, 

como se dá a interação entre alunos-alunos, aluno-professor, aluno-objeto do conhecimento. 

Além disso, pretendemos analisar os registros escritos e orais produzidos pelos alunos, 

sujeitos da pesquisa, no decorrer da observação, com o intuito de identificar os níveis de 

leitura e escrita em que eles se encontram. As entrevistas semiestruturadas aos alunos da 

turma e aos seus respectivos professores terão como objetivo perceber o que os sujeitos 

experimentam e como interpretam suas experiências de aprendizagem (alunos) e como estas 

experiências são observadas (professores). Estas serão gravadas em formato digital (celular) e, 

posteriormente, transcritas pela pesquisadora.  A análise documental visa encontrar dados 

novos, ao mesmo tempo refutar dados anteriores.  

          Esclarecemos que todo material coletado será utilizado única e exclusivamente para fins 

desta pesquisa. A identidade pessoal do (da) entrevistado (a) será mantida em sigilo, não 

sendo reveladas em momento algum, inclusive, nos documentos de divulgação dos resultados 

da pesquisa. 

          A realização desta pesquisa poderá trazer benefícios como contribuir para a 

compreensão dos processos de aprendizagem de alunos do 3º ano do Ensino Fundamental e 

consequentemente ajudará a pensar e elaborar ações pedagógicas que contemplem as 

necessidades educativas dos mesmos.  

         Caso aceite, será entrevistado (a) com o uso de gravador portátil. Os dados serão 

analisados pela pesquisadora Sirlene Prates Costa Teixeira, estudante do curso de Pós-

Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Educação, coordenado pelo Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (PPGED/UESB). 

Devido a coleta de informações poderá se sentir constrangido (a), nervoso (a), incomodado (a) 

diante de alguma questão que lhe for feita. Tua participação é voluntária e não haverá nenhum 

gasto ou remuneração resultante dela. Garantimos que tua identidade será tratada com sigilo e, 

portanto não será identificado (a). Caso queira, poderá, a qualquer momento, desistir de 

participar e retirar a autorização. Tua recusa não trará nenhum prejuízo em tua relação com os 

pesquisadores ou com a instituição. Quaisquer dúvidas que apresentar serão esclarecidas pelas 
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pesquisadoras, e caso queira poderá entrar em contato também com o Comitê de ética da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  

        Esclarecemos ainda que, de acordo com as leis brasileiras, o (a) professor (a) tem direito 

a indenização caso seja prejudicado por esta pesquisa. O entrevistado (a) receberá uma cópia 

deste termo onde consta o contato das pesquisadoras, que poderão tirar suas dúvidas sobre o 

projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.  

          Em qualquer momento, entre em contato conosco ou com minha orientadora, para 

novos esclarecimentos sobre a pesquisa, por meio dos telefones e endereços que se encontram 

logo abaixo.  

       Na expectativa de contar com teu consentimento para participação nesta pesquisa, 

externamos, antecipadamente, nossos agradecimentos.  

 

IV. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 

EM CASO DE DÚVIDAS 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Sirlene Prates Costa Teixeira 

Telefone: (77) 3451-3757  (77) 9139 9631 E-mail: sirlene.prates@hotmail.com 

PESQUISADORA ORIENTADORA: Sônia Maria Alves de Oliveira Reis   

Telefone: (77) 981004950 ou (77) 34511535. E-mail: sonia_uneb@hotmail.com 

CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - UESB 

JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190 

FONE: (73) 3528-9727 / E-MAIL: cepuesb.jq@gmail.com 

 COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP SEPN 510 NORTE, 

BLOCO A 1º SUBSOLO, Edifício Ex - INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 

70750-521 - Brasília- DF. 

 

V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO  

         Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido (a) pelas pesquisadoras sobre os 

objetivos, benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa O 

“aprendizado” de uma turma de 3º ano do ensino fundamental: tensões, limites e 

possibilidades e ter entendido o que me foi explicado, concordo em participar sob livre e 

espontânea vontade, como voluntário. Consinto que os resultados obtidos sejam apresentados 

mailto:sirlene.prates@hotmail.com
mailto:sonia_uneb@hotmail.com


172 
 

e publicados em eventos e artigos científicos desde que a minha identificação não seja 

realizada e assinarei este documento em duas vias sendo uma destinada ao pesquisador e outra 

ficará comigo.  

Guanambi, _________ de _______________ de 2018.  

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM 

SERES HUMANOS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 466/12 E Nº 510/16 DO 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Participante: ____________________________________________________ 

Sexo: F ( ) M ( ) Data de Nascimento:____ / ____/_____ 

Nome do responsável legal: ________________________________________________ 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:  

1.TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: O “aprendizado” de uma turma de 3º 

ano do ensino fundamental: tensões, limites e possibilidades 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Sirlene Prates Costa Teixeira 

PROFESSORA ORIENTADORA: Sônia Maria Alves de Oliveira Reis  

 

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A 

PESQUISA: 

         Caro(a) senhor (a) teu filho (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa: O 

“aprendizado” de uma turma de 3º ano do ensino fundamental: tensões, limites e 

possibilidades de responsabilidade da pesquisadora Sônia Maria Alves de Oliveira Reis, 

orientadora desse estudo e da pesquisadora Sirlene Prates Costa Teixeira, estudante do curso 

de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Educação, coordenado pelo Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (PPGED/UESB). A 
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pesquisa tem como objetivo compreender o processo da aprendizagem dos alunos do 3º ano 

do Ensino Fundamental de uma turma de uma escola municipal de Guanambi-Bahia. 

          A realização desta pesquisa poderá trazer benefícios como contribuir para a 

compreensão dos processos de aprendizagem de alunos do 3º ano do Ensino Fundamental e 

consequentemente ajudará a pensar e elaborar ações pedagógicas que contemplem as 

necessidades educativas dos mesmos.   

           Caso o Senhor (a) aceite autorizar a participação de seu filho (a) ele(a). O processo de 

coleta de dados envolverá observação e entrevista. Procedimento que será realizado pela aluna 

Sirlene Prates Costa Teixeira, estudante do curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado 

em Educação, coordenado pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (PPGED/UESB).  

          Devido a coleta de informações teu (ua) filho (a) poderá se sentir constrangido (a), 

nervoso (a), incomodado (a) diante da observação e entrevista. A participação é voluntária e 

não haverá nenhum gasto ou remuneração resultante dela. Garantimos que a identidade será 

tratada com sigilo e, portanto teu (ua) filho (a) não será identificado (a).  

          Esta pesquisa respeita o que determina o ECA –Estatuto da criança e do adolescente, 

desta forma a imagem de teu (ua) filho será preservada. Caso queira, o (a) senhor (a) poderá, a 

qualquer momento, desistir de autorizar a participação e retirar sua autorização. Tua recusa 

não lhe trará nenhum prejuízo em tua relação e a de teu (ua) filho (a) com a pesquisadora ou 

com a instituição.  

           Quaisquer dúvidas que o (a) senhor (a) apresentar serão esclarecidas pelas 

pesquisadoras e orientadora Prof.ª Dra. Sônia Maria Alves de Oliveira Reis, e estudante 

Sirlene Prates Costa Teixeira. Esclareço ainda que, de acordo com as leis brasileiras, é 

garantido ao participante da pesquisa o direito a indenização caso ele(a) seja prejudicado (a) 

por esta pesquisa. O (a) senhor (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o contato das 

pesquisadoras, nos quais poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e a participação, agora ou a 

qualquer momento.  

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 

EM CASO DE DÚVIDAS 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Sirlene Prates Costa Teixeira 

Telefone: (77) 3451-3757  (77) 9139 9631 E-mail: sirlene.prates@hotmail.com 

mailto:sirlene.prates@hotmail.com
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PESQUISADORA ORIENTADORA: Sônia Maria Alves de Oliveira Reis   

Telefone: (77) 981004950 ou (77) 34511535. E-mail: sonia_uneb@hotmail.com 

CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - UESB 

JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190 

FONE: (73) 3528-9727 / E-MAIL: cepuesb.jq@gmail.com 

 COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP SEPN 510 NORTE, 

BLOCO A 1º SUBSOLO, Edifício Ex - INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 

70750-521 - Brasília- DF. 

 
V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO.  

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido (a) pelo pesquisadora sobre os objetivos e 

benefícios e riscos de minha participação na pesquisa O “aprendizado” de uma turma de 3º 

ano do ensino fundamental: tensões, limites e possibilidades declaro ter entendido o que 

me foi explicado, concordo em autorizar a participação de meu filho(a) sob livre e espontânea 

vontade, como voluntário. Consinto também que os resultados obtidos sejam apresentados e 

publicados em eventos e artigos científicos desde que a minha identificação não seja realizada 

e assinarei este documento em duas vias sendo uma destinada ao pesquisador e outra a mim.  

Guanambi, ______ de _________________ de 2018.                                                                                                              

                                                                                                                     Impressão digital  

____________________________________________________ 

               

               Assinatura do participante da pesquisa 

 

____________

____________

________          

____________

____________

________ 

 

 

Sirlene Prates Costa Teixeira, 

Mestranda em Educação. 

Tel.(77) 9139-9631 / (77) 3451-3757 

E-mail: sirlene.prates@hotmail.com 

Profa. Dra. Sônia Maria Alves de 

Oliveira Reis 

Orientadora 

Tel. (77)9 8100-4950 

E-mail: sonia_uneb@hotmail.com 

mailto:sonia_uneb@hotmail.com
mailto:sirlene.prates@hotmail.com
mailto:sonia_uneb@hotmail.com
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APÊNDICE D - Termo de assentimento do menor 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR 

 

ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES 

HUMANOS CONFORME RESOLUÇÃO N 466/12 E 510/16 DO CONSELHO NACIONAL 

DE SAÚDE. 

 

          Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa O “aprendizado” de uma 

turma de 3º ano do ensino fundamental: tensões, limites e possibilidades. Teus pais 

permitiram que você participasse. O objetivo da pesquisa é compreender como você e teus 

colegas estão aprendendo. 

          Caso não queira participar da pesquisa, é um direito teu e você não terá nenhum 

problema se não aceitar ou desistir. Caso aceite, a coleta de dados acontecerá por meio da 

observação em sala de aula e de entrevista individual. É possível que se sinta constrangido (a), 

nervoso (a), incomodado (a) diante das observações realizadas. Caso você queira, poderá 

desistir e a pesquisadora irá respeitar a tua vontade. Mas, há coisas boas que podem acontecer 

com a realização deste projeto, pois sua realização poderá vir a trazer benefícios, como 

contribuir para entendermos como vocês estão aprendendo e pensar em como podemos 

ajudá-los a aprenderem ainda mais.  

          Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa 

vão ser publicados, mas sem identificar as crianças que participaram da pesquisa. Quando 

terminarmos a pesquisa os resultados serão publicados em jornais e revistas científicas e você 

também terá acesso a eles.  

         Você ainda poderá nos procurar para retirar dúvidas pelos telefones: 

PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: Sirlene Prates Costa Teixeira  
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Contatos: (77)9139-9631 ou (77)3451-3757, ou pelo e-mail sirlene.prates@hotmail.com 

PESQUISADORA ORIENTADORA: Sônia Maria Alves de Oliveira Reis   

Telefone: (77) 981004950 ou (77) 34511535. E-mail: sonia_uneb@hotmail.com 

CEP/UESB- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - UESB 

JEQUIÉ (BA) - CEP: 45206-190 

FONE: (73) 3528-9727 / E-MAIL: cepuesb.jq@gmail.com 

 COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP SEPN 510 NORTE, 

BLOCO A 1º SUBSOLO, Edifício Ex - INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 

70750-521 - Brasília- DF. 

 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa O 

“aprendizado” de uma turma de 3º ano do ensino fundamental: tensões, limites e 

possibilidades. Entendi os objetivos e as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. 

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e 

desistir. As pesquisadoras tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. 

Recebi uma cópia deste termo de assentimento, li e concordo em participar da pesquisa. 

 

Guanambi, ______ de _________________ de 2018.  

 

___________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

   ___________________________________         _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Sirlene Prates Costa Teixeira, 

Mestranda em Educação. 

Tel.(77) 9139-9631 / (77) 3451-3757 

E-mail: sirlene.prates@hotmail.com 

Profa. Dra. Sônia Maria Alves de 

Oliveira Reis 

Orientadora 

Tel. (77)9 8100-4950 

E-mail: sonia_uneb@hotmail.com 

mailto:sirlene.prates@hotmail.com
mailto:sonia_uneb@hotmail.com
mailto:sonia_uneb@hotmail.com
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APÊNDICE E - Roteiro de entrevista com a professora 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A PROFESSORA 

Nome: _______________________________________________________ 

Idade: ________________________________________________________ 

Tempo de atuação como docente: ___________________________________ 

Séries que leciona\lecionou: _______________________________________ 

Tempo de atuação nesta série (3º ano) _______________________________ 

●Gostaria que me falasse um pouco sobre esta turma. 

●Como você se sente ao trabalhar com esta turma? 

●O que você considera ser ponto forte na turma? 

●O que você considera ser ponto fraco na turma? 

●Das atividades que você propõe, por quais eles demonstram mais interesse? 

●Na tua opinião, qual seria a necessidade maior da turma? 

●Como você define o processo de aquisição da leitura e da escrita? 

●Quantos e quais alunos você considera que já saiba ler e escrever? 

●Você tem percebido evolução na turma? Se sim, em que aspecto? 

●Quais as tuas expectativas em relação aos alunos? 
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APÊNDICE F - Roteiro de entrevista com o aluno 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O ALUNO 

Nome: _______________________________________________________ 

Idade: _______________________________________________________ 

Série: _______________________________________________________ 

 Já repetiu de série alguma vez? Quantas vezes?_______________________ 

●Como foi a tua entrada nesta escola? 

●Estudou em outra escola antes? 

●O que você mais gosta de fazer na escola? 

●Você acha importante estar na escola? Por quê? 

●O que você acha importante aprender na escola? 

●Você tem alguma dificuldade na escola? Qual? 

●O que mais gosta de fazer na escola? 

●O que você faz na escola que não gosta? 

●Qual a disciplina que mais gosta? Por quê? 

●Qual a disciplina que menos gosta? Por quê? 

●O que gostaria de fazer na escola e não faz? 
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APÊNDICE G - Termo de autorização institucional da coparticipante 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA COPARTICIPANTE 

 

Autorizo a pesquisadora e orientadora Sônia Maria Alves de Oliveira Reis e a pesquisadora 

Sirlene Prates Costa Teixeira, estudante do curso de Pós-graduação Stricto Senso – Mestrado 

em Educação, coordenado pelo Programa de Pós-graduação em Educação - PPGED, na 

pessoa do Professor Dr. Claudio Pinto Nunes, a desenvolverem, nesta instituição, a pesquisa 

intitulada O “aprendizado” de uma turma de 3º ano do ensino fundamental: tensões, 

limites e possibilidades, a qual será executada com as normativas que regulamentam a 

atividade de pesquisa envolvendo seres humanos. Declaro estar ciente que a instituição é 

corresponsável pela atividade de pesquisa proposta e dispõe da infraestrutura necessária para 

garantir a segurança e o bem estar dos participantes da pesquisa.    

 

Guanambi-Bahia, 9 de julho de 2018 

____________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 
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APÊNDICE H - Roteiro de técnicas projetivas 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

ROTEIRO DE TÉCNICAS PROJETIVAS 

 

PAR EDUCATIVO 

Quem são essas pessoas? 

Como elas se chamam e qual a idade?  

O que está se passando neste seu desenho? 

Se desse um título ao desenho, qual seria? 

Escreva algo sobre seu desenho. 

EU COM MEUS COMPANHEIROS 

Quem são essas pessoas e qual a idade de cada um? 

O que você pode-me dizer sobre seus colegas? 

Gostaria que me falasse de cada um. 

Quem é você aqui no desenho? 

Escreva uma história sobre o teu desenho e dê um título.  

FAMÍLIA EDUCATIVA 

Quem são estas pessoas? Qual a idade? 

O que cada um está fazendo? 

Eles ensinam o que sabem fazer para alguém? Como? 

O que mais gosta de fazer com a tua família? 

Escreva uma história sobre o teu desenho e dê um título. 

 



182 
 

ANEXOS 

 

ANEXO A - Parecer consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa
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