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"Quando nada parece dar certo, vou ver o cortador de pedras martelando 

sua rocha talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas na 

centésima primeira martelada, a pedra se abre em duas, e eu sei que não foi aquela 

que conseguiu isso, mas todas as que vieram antes". (Jacob Riis) 
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Resumo 

 

Este estudo de caráter qualitativo analisou, por meio do acompanhamento da 
prática de uma professora que atuava, no ano de 2013, em uma turma de 1º ano 
do 1º ciclo de uma escola da rede pública do Distrito Federal, se ocorria, por 
meio didático e pedagógico o atendimento aos diversos ritmos de aprendizagem, 
especificamente no campo da alfabetização. Foi verificado se a professora utiliza 
estratégias de agrupamento com esses estudantes. Para isso, recorri ao 
instrumento de observação de aula: em cinco protocolos de observação do 1º e 5 
do segundo semestre de 2013. Interessou-nos verificar , entre outras 
ocorrências, formas de organização adotadas em sala de aula; intervenções 
específicas com educandos que não acompanhavam o ritmo da turma, 
alternativas didáticas nos eixos de leitura e escrita alfabética. Conforme aponta a 
literatura MAINARDES, 2009; FERREIRO; PERRENOUD1995a, é possível 
articular um ensino, na fase inicial da escolarização, que assegure a apropriação 
dos diferentes objetos de conhecimento, no nosso caso, a escrita alfabética, em 
um contexto diverso. Os dados apontaram para intervenções pontuais e 
específicas por parte da professora com o grupo de alunos que apresentava 
dificuldades de aprendizagem, não indicando sistematicidade em sua prática 
quanto a esse aspecto. Por outro lado, como a mestra contava com a inserção 
de estagiárias em sua sala de aula, atribuía às estudantes essa função. 
Constatou-se ao longo da pesquisa a preocupação da professora em sancionar 
as dificuldades dos educandos, em contra partida indivíduos específicos não 
foram contemplados na programação adotada pela professora, permanecendo 
assim inertes na sala de aula. Constata-se assim, que a escola em ciclos tem 
que ter efetivamente um significado para os professores, para que haja 
mudança, já que muito ainda se vê da escola seriada neste programa atual. 

 

Palavras-chave: Ensino – Diversidade – Alfabetização- Pibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This qualitative study examined, by following the practice of a teacher who worked in 
the year 2013 in a class of 1st year 1st cycle of a public school in the Federal District, 
if occurred, through teaching and educational services to the different rhythms of 
learning, specifically in the field of literacy. It was verified that the teacher uses 
clustering strategies with these students. To do so, resorted to classroom 
observation instrument: in five observation protocols 1 and 5 of the second half of 
2013. It interested us to see, among other events, forms of organization adopted in 
the classroom; specific interventions with students who did not keep the pace of the 
class, teaching alternatives on track reading and alphabetic writing. As pointed out by 
the literature MAINARDES, 2009; FERREIRO; PERRENOUD1995a, it is possible 
to articulate a teaching in the early stages of schooling, ensuring the ownership of 
different objects of knowledge, in our case, alphabetic writing, in a different context. 
The data pointed to specific and specific interventions by the teacher with the group 
of students who had learning difficulties, indicating no systematic in their practice in 
this regard. On the other hand, as the master had the insertion of interns in your 
classroom, students attributed to this function. It was found during the research the 
concern of the teacher to sanction the difficulties of the students, matched against 
specific individuals were not included in the schedule adopted by the teacher, thus 
remaining inert in the classroom. It thus appears that the school in cycles have to be 
effectively a meaning for teachers, for change, since much still see the graded school 
in this current program. 

 
 

Keywords: Education - Diversity - Literacy - Pibid. 
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MEMORIAL 

 

São poucas as lembranças que tenho do meu ensino infantil. Estudei em 

uma escola particular que se chamava escolinha do Mikey. Na época, ficava situada 

na rua onde moro. O que me vem a mente quando penso neste contexto são as 

sensações que o ambiente me causava: como o cheiro que a sala tinha, de 

materiais  novos, cheiro de giz de cera me remetem à infância. Lembro-me da minha 

professora entregando massinhas em forma circular. Quanto às aulas, não tenho 

lembranças, assim como o meu comportamento na sala de aula. Cheguei a 

encontrar umas das minhas professoras do jardim I, e, em uma de nossas 

conversas, ela relatou que eu era extremamente calada e tímida. Essa é uma 

característica que carrego comigo desde a infância. Em função disso, tenho uma 

grande dificuldade de participar ativamente das atividades proposta em sala, onde é 

preciso se expressar verbalmente. . 

No ensino fundamental I, estudei em uma escola pública situada  próximo 

a minha residência . Recordo- me que uma de minhas professoras do ensino 

fundamental I dizia a minha mãe que, muitas vezes,  ficava "voando" na sala de 

aula, ficava parada e olhando para o nada. Segundo a professora, eu tirava algumas 

notas baixas por esse motivo. A partir de então, comecei a ter aulas de reforço no 

turno contrário às minhas aulas. Nessa época, o que mais me marcou foi uma 

professora que era bastante irreverente na sua didática, suas aulas eram 

espontâneas, criativas e fugia das aulas ministradas tradicionalmente. Foi neste 

momento que se aflorou a vontade de ser professora, vontade que carrego até os 

dias atuais.  

Ao ser inserida no ensino fundamental II em uma escola pública, iniciou- 

se uma transformação no que diz respeito ao que eu conhecia como escola. Nessa 

escola, todos deveriam ir uniformizados e com carteirinha estudantil, se não 

fossemos, a punição era uma advertência. Agora eu tinha várias matérias, com 

professores diferentes em um mesmo dia e ainda havia a troca de sala que fazíamos 

ao término de cada aula. Muito diferente do que acontecia nas series anteriores, 

onde eu só tinha uma professora e não precisava trocar de sala para estudar outra 

matéria. No primeiro dia de aula, o professor de ciências nos deu todas as 

instruções de como era o sistema da escola, de como ela funcionava e o que 



 
 

deveríamos fazer quando o sinal tocasse. Esse mesmo professor falava muito do 

ensino médio durante suas aulas ministradas, dizia que era muito difícil e que os 

conteúdos eram bem mais complicados do que ensino fundamental. As falas desse 

professor marcaram muito, pois o ensino médio marcou a minha trajetória por causa 

das dificuldades. Em certo período da escola muitos professores faltavam, eu tinha 

seis aulas por dia e com a ausência dos professores, muitas vezes eu tinha uma 

aula no dia. Em decorrência desse quadro,  faltava a escola.   

 

 Na transição da 8ª série (atualmente 9º ano) de uma escola pública para 

o primeiro ano do Ensino Médio em uma escola particular, se iniciou uma fase muito 

importante da minha vida. Além de a escola fugir totalmente de tudo o que eu já 

tinha vivido, ainda tive que lidar com o preconceito, pois, para mim, naquela época, 

só quem estudava em escola particular eram "patricinhas" e, com certeza, algumas 

amigas minhas da escola fundamental iriam me recriminar por estudar nessa escola. 

No começo, esse tipo de discriminação ocorreu, mas, aos poucos, fui perdendo 

contato com esses colegas. No primeiro dia de aula na escola Adventista, me senti 

totalmente excluída, como se não fizesse parte naquela realidade. Quando cheguei 

na sala de aula, foi uma sensação muito pior, a maioria dos alunos já se conhecia. 

Esses alunos estudaram numa escola particular que ia somente até ao atual 9º ano 

do ensino fundamental (antiga 8ª série). Foi feita uma promoção a esses alunos e 

quase todos foram para o colégio adventista. Como era muito tímida, fiquei com 

muito medo de não conseguir fazer amizades. Mas, com o tempo, os alunos se 

aproximaram de mim. Outro ponto negativo nessa época foi que parecia que os 

alunos já sabiam todo o conteúdo, visto que, quando o professor fazia perguntas, 

eles respondiam tudo. Neste contexto, não tinha a mínima ideia sobre o que eles 

estavam falando. Tive poucas aulas na 8ª série na escola pública da cidade do 

Gama . Meus professores viviam de licença e era constante a troca de profissionais. 

Com isso, me sentia muito atrasada em relação ao conteúdo. Após o primeiro dia de 

aula, cheguei em casa aos prantos e implorei para minha mãe me tirar dessa escola. 

A partir disso, contratou um professor de reforço que me acompanhou praticamente 

todo o meu ensino médio. Nessa escola, tudo era novo para mim. O sinal era uma 

música religiosa, e, pelo menos uma vez na semana, tínhamos que ir à capela. Nos 

corredores, tinham instrutores de terno e gravatas. Para ir ao banheiro, era entregue 

um crachá para mostrar que o aluno estava autorizado a ir ao banheiro. Não 



 
 

podíamos pintar as unhas de cor forte e os professores quase não faltavam. Quando 

isso ocorria, outro profissional assumia a ministração do conteúdo. Essa foi uma 

mudança radical na minha vida. As aulas eram muito tradicionais, com alguns 

professores que faziam questão que decorássemos os conteúdos para as provas. O 

que me ajudou, nessa época, foi o incentivo que minha mãe me dava diariamente, 

além de um professor que cativava seus alunos com sua espontaneidade e dinâmica 

de aula. Esse profissional lecionava a matéria de História. Em suas aulas, usava 

datashow, e, quando falava, parecia ter amor no que fazia. O professor foi o único a 

usar uma tecnologia nova que a escola tinha, que era o quadro interativo1. O 

professor, parecia não ter medo de errar. Suas aulas aliviavam o clima pesado do 

primeiro ano e, como consequência, nossas notas mais altas eram de história. 

A escola Adventista era bastante rigorosa. Nos primeiros bimestres, a 

instituição  seguia um padrão avaliativo para todas as séries. Eram feitas duas 

provas, uma mensal e outra bimestral. Havia pontuação qualitativa que avaliava o 

comportamento do aluno dentro e fora da sala de aula. O educando poderia perder 

pontos por cada norma descumprida. Havia, ainda, um simulado que abrangia todas 

as matérias do bimestre. Os professores, normalmente, pegavam questões de 

vestibulares de universidades federais e adaptava. Além desses instrumentos, tinha 

o portfólio. Nele, o professor exigia que fizéssemos uma capa impressa com os 

dados da matéria, anotações das aulas, cópia da matéria do quadro. No início de 

cada bimestre, o professor entregava um cronograma com todas as atividades que 

iríamos realizar durante esse período. Como forma de incentivo, a escola nomeava 

os alunos nota 10 como alunos diamante. Faziam um evento na capela com todos 

os alunos daquele turno e chamavam esses estudantes que tinham notas altas para 

receberem um diploma feito pela escola e também ganhavam presentes neste 

evento. Mas isso na verdade não servia como incentivo, na verdade, era só mais um 

evento promovido pela escola que nos tiraria da sala de aula por algumas horas. Na 

escola não se vendia nada derivado de carne. O porquê dessa atitude era explicado 

na aula de religião. Na sexta-feira, havia um horário reservado à capela. Neste 

espaço, eles mostravam coisas sobre sua religião , mas nunca impunham aquilo. Só 

explicavam. Falavam de Deus, mostravam vídeos. Quem não quisesse assistir as 

aulas, o pai teria que ir na escola e autorizar. No começo das aulas, fazíamos uma 

                                                           
1
 O quadro interativo é um recurso que pode ser utilizado na sala de aula pois interage com imagens 

retroprojetadas no quadro branco, através de uma caneta digital. 



 
 

oração, o professor explicava aos alunos que quem não quisesse não precisava 

fazer isso, mas pedia respeito nessa hora. 

No segundo ano do Ensino Médio, foi mais tranquilo, pois a turma continuou a 

mesma e, por isso, nos unimos mais. Já não achava as aulas tão chatas. Consegui 

acompanhar o conteúdo com menos dificuldade do que no ano anterior. Porém, um 

dia em específico marcou a minha trajetória naquele ano. Na minha primeira prova 

do bimestre, me dei muito bem. Tirei umas das melhores notas da turma. Nessa 

atividade avaliativa, os alunos foram mal e o professor passou uma atividade 

complementar para os alunos conseguirem aumentar a pontuação na prova. Não 

precisei fazer tal atividade. Já na segunda prova do mesmo bimestre, tirei uma nota 

muito baixa. Eu não conseguia entender o porquê de uma nota tão baixa, já que eu 

tinha estudado. Fiquei na sala aos prantos, me senti a pessoa mais burra da sala. O 

professor me chamou para conversar e disse que teria a prova de recuperação, que 

não era necessário agir naquela maneira, porque eu poderia recuperar a nota. Mas 

isso não adiantou para mim. Já consigo enxergar de outra maneira, eu sei que 

aquela prova pode não ter conseguido avaliar o conteúdo que eu tinha naquele 

momento e isso não quer dizer que eu não tinha o conhecimento , mas, sim, que 

pode ter acontecido uma falha na prova, ou algo externo pode ter influenciado no 

não sucesso do resultado,   

Ainda no segundo ano, todos os professores nos trouxeram algo novo. 

Fizeram algumas aulas interdisciplinares. Todos eles se juntavam e faziam uma aula 

diferente, faziam um link entre as matérias, era uma espécie de teatro. Isso era algo 

novo e criativo, mas nem sempre isso alcançava os alunos. Neste caso, acho que 

faltou os professores levarem os alunos para dentro daquilo, que os alunos 

participassem do processo como ser ativo e com voz. Talvez assim aquilo teria um 

significado e alcançaria os alunos de maneira significativa. Os professores tiveram 

essa iniciativa para nos ajudar no vestibular, pois aqueles conteúdos tratados 

naquele momento cairiam no vestibular da Universidade de Brasília (UnB) e no 

simulado da própria escola. 

Para estimular os educandos, a escola chamava ex alunos  que passaram 

na Universidade de Brasília para dar seu depoimento e mostrar que passar não 

vestibular dessa instituição não era algo impossível. Durante a atividade, a escola 

presenteava os alunos com alguns doces e recadinhos como: '' Você consegue!" 



 
 

Às vezes, só entregava o doce. Chegamos a fazer visitas àquela 

instituição. Com isso, os alunos pareciam cada vez mais motivados a estudar na 

universidade. 

No terceiro ano, fizemos um teste vocacional. Lembro de estar muito 

confusa e pressionada, pois não sabia o que escolher, sabia que essa escolha iria 

influenciar o resto da minha vida. Alguns amigos também estavam com esse mesmo 

sentimento. Sempre conversávamos muito, eles sempre me diziam que estavam 

confusos e tínhamos pouco tempo para escolher o curso.  Neste último ano, entrou 

um novo professor na escola. Ele estudou na UnB e dava aulas de cursinho de 

vestibular. Esse profissional resolveu criar um curso no turno contrário das nossas 

aulas para nos ajudar no vestibular. Neste processo do aprendizado, nos dava dicas. 

Essas aulas do professor de literatura a tarde eram muito monótonas pois o 

professor não mostrava muito interesse neste turno, mas de manhã, esse mesmo 

professor promovia aulas de literatura mais atraentes, que despertava um interesse 

maior dos alunos. Ele mostrava muito mais entusiasmo, empolgação. Eu gostava 

muito de sua aula, embora o conteúdo não fosse o mais interessante. O professor 

não fugia muito do padrão do que era a escola, sempre escrevia no quadro para 

copiarmos e fazia as provas da mesma maneira que os outros professores. O seu 

diferencial era o amor com qual falava ao ministrar sua aula, falava com 

propriedade, ele contava um pouco da sua vida e associava ao conteúdo.  

 

No ensino superior almejava estudar na Universidade de Brasília (UnB), 

e, por isso, tentei vestibular da universidade, o Programa de Aceleração Seriada 

(PAS) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Assim, consegui entrar na 

Universidade na primeira chamada do PAS. Como todas as outras fases de ensino 

me surpreenderam, essa com certeza também me surpreendeu. De primeira, o que 

me chamou a atenção foi o fato de ter vindo do ensino médio acreditando em 

verdades absolutas, como, por exemplo, ao ser abordado um tema para mim aquilo 

era certo. E na faculdade eu descobri que há varias vertentes e visões para o 

mesmo assunto. Com as matérias que cursei na faculdade, tive uma visão diferente 

da escola, de como ela funciona, das dificuldades e como uma prática docente pode 

mudar a vida de um aluno. Ao longo do curso, adquiri uma postura mais crítica e 

reflexiva em todos os âmbitos da minha vida. O ensino superior foi dádiva também 

por ter ingressado no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 



 
 

(PIBID). Foi a partir do programa que tive acesso mais amplo à realidade escolar, da 

prática do professor e pude atuar na sala de aula de maneira ativa, fazendo 

intervenções individuais e coletivas com os alunos da turma. Dentro da proposta do 

PIBID, o grupo criou projetos para atender alunos que ficavam na escola 

integralmente. Os mesmos tinham dificuldades de aprendizagem. Dentro do projeto, 

fizemos planejamentos, avaliávamos nossa atuação para melhorias e buscávamos 

eixos teóricos para embasar nossa atuação, mas o tema deste trabalho surgiu a 

partir das observações feitas na sala de aula, pois a atuação da professora regente 

chamou a atenção por mostrar grandes resultados no desenvolvimento da turma em 

relação à aprendizagem. Desse modo, surgiu um olhar mais sensível para com os 

alunos que não acompanhavam o ritmo acelerado do grupo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  Por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 

foi iniciado um acompanhamento numa turma de 1° ano do ensino fundamental de 

uma escola pública do Distrito Federal. Com a mesma professora, essa observação 

e intervenção didática perdurou dois anos. As turmas, cada uma em sua 

especificidade, sempre se destacaram pelos ótimos resultados que apresentavam 

ao decorrer do ano letivo. Mas, como toda sala é heterogênea, com essas duas 

turmas não foi diferente. Ou seja, verifiquei alunos que estavam em defasagem em 

relação ao perfil da turma e não acompanhavam o ritmo do conteúdo. Este aspecto, 

portanto, foi decisório para a investigação deste trabalho.  

Observar a prática que professora regente tinha diante desse fato, e como 

lidava com esse aspecto do ponto de vista didático, é de suma importância, visto 

que, sendo a minoria que não estava tão desenvolvida, a professora poderia lançar 

mão de alternativas que alcançassem esse grupo de sua turma. Ao longo de minha 

inserção nessa classe, foi evidente a opção, por parte dessa profissional, pela 

perspectiva tradicional de ensino. Havia, quase sempre, uma padronização de suas 

ações em sala de aula. Entretanto, cabe, neste estudo, retomar os relatos de 

observação de umas das turmas, a fim de verificar se, nas interações ocorridas, 

houve espaço para o atendimento à heterogeneidade das aprendizagens. Para isso, 

retomo, na discussão teórica, a ideia dos ciclos de aprendizagem, pois esse 

proposta, do ponto de vista oficial, contribui para o atendimento dessa diversidade 

de aprendizagens.  

  A partir do quadro descrito anteriormente, realço que o presente trabalho 

analisou , por meio de observações realizadas na sala de aula, a forma como a 

professora tratava a diversidade das aprendizagens dos alunos que apresentavam 

alguma dificuldade no campo da linguagem. O intento da pesquisa foi verificar se 

havia a preocupação em inserir esse aluno no grande grupo. Entre os aspectos que 

priorizei na análise, destacam-se: o planejamento diário, os encaminhamentos 

didáticos adotados na sala de aula, os usos dos materiais didáticos, entre outros.  
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Mas especificamente foram elaborados os seguintes objetivos: 

 Objetivo Geral 

Analisar a prática pedagógica quanto ao trato (ou não) da diversidade das 

aprendizagens no 1º ano do 1º ciclo. 

 Objetivos Específicos 

 Verificar, de acordo com a lógica ciclada se há, por parte da professora, um 

atendimento aos diferentes ritmos de aprendizagem. 

 Verificar se a professora, ao longo do ano, utiliza de estratégias de 

agrupamentos dos alunos com estágios diferentes de aprendizagem. 

 

 Analisar na prática da professora acompanhada a utilização dos materiais 

didáticos para a sancionar a diversidade de aprendizagens de seus alunos.  

 

 Anuncio, a seguir, o referencial teórico, em seguida, a metodologia adotada 

neste estudo. O capítulo seguinte enfocará a análise e discussão dos resultados e, 

por fim, as considerações finais. 

 

 

 

 

2.Referencial Teórico 

 

2.1 Contexto histórico dos ciclos com  foco ao tratamento da 

diversidade de aprendizagem   

Nesta seção teórica, priorizei a discussão da heterogeneidade das 

aprendizagens. Para isso, ancoro o debate na proposta dos ciclos que prioriza, entre 

outros aspectos, a diversidade na sala de aula. Sobre esse assunto, Perrenoud 

(2000) problematiza a perspectiva de uma Pedagogia diferenciada e seus 

pressupostos.  
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Reportando-me à Pedagogia diferenciada, destaco que, para Perrenoud 

(1997), a mesma surge da revolta em oposição ao fracasso escolar e à 

desigualdade. A partir desses aspectos, são lançados instrumentos e dispositivos 

para solucionar esse quadro que vem bloqueando, ao longo de décadas, um avanço 

real nos sistemas de ensino. Para haver uma pedagogia realmente diferenciada, 

Perrenoud (1997) realça que é preciso fazer uma análise mais minuciosa dos 

mecanismos que geram a desigualdade, pois é a partir disso que poderá neutralizar 

o problema já que "a própria organização do trabalho pedagógico produz o fracasso 

escolar" (PERRENOUD, 1997, p. 17). É necessário levar em conta que o sujeito, 

cada um em sua individualidade, carrega consigo a cultura que recebeu no meio em 

que vive. Perrenoud ainda aponta que são diversas as influências que o docente 

sofre ao assumir uma turma, pois há o meio que o cerca e que cria expectativas em 

relação a sua prática pedagógica dentro da sala de aula. Além das expectativas, por 

exemplo, da instituição em que ele está inserido e seus componentes, existem, 

também, as expectativas criadas pelos pais de alunos. É preciso lembrar que o 

professor carrega, com isso, as suas próprias expectativas, com base em vivências 

anteriores em classe escolar. Esses aspectos influenciam na hora de avaliar uma 

turma. 

 Para procurar alcançar cada aluno na sua individualidade, é preciso propor  

novas situações de aprendizagem, uma educação sob medida. Para isso, existem 

meios diferenciados de alcançar o aluno. Segundo Perrenoud (1997), é preciso que 

o professor saia das suas atividades isoladas e parta para uma didática mais aberta, 

tentando trazer os obstáculos do aluno para a construção dos saberes. Para o autor, 

a Pedagogia diferenciada é aquela que luta contra o fracasso e a desigualdade na 

sala de aula. 

 A partir dessa breve reflexão acerca da pedagogia diferenciada e dos 

pressupostos defendidos, destaco, também, como proposta oficial que objetiva 

organizar os sistemas de ensino, os ciclos. Já se sabe que, com a introdução da 

proposta dos ciclos em alguns sistemas de ensino brasileiro, o aspecto da 

heterogeneidade veio a tona. De acordo com Mainardes (2009), tal proposta vem 

sendo uma tentativa de superar a escola seriada, a qual classifica os alunos no 

decorrer da escolarização. A escola em séries foi observada no século XIX no Brasil,  

pela diferença na organização educacional. De acordo com Faria Filho e Vidal 
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(2000), houve, dentro desse período, prédios com direcionamento ao funcionamento 

dessa instituição. Assim, o ensino homogêneo passou por uma instalação gradativa 

um ensino padronizado, que se assemelha ao modelo do ensino em seriação 

(MAINARDES, 2007a). 

 A escola em ciclos não é uma política nova, ela foi pensada por meio de 

processos e construções históricas de professores(as) e administradores 

comprometidos com a qualidade e o acesso à escola pública (FERNANDES, 2009)  

A autora ainda pontua  que : 

A experiência dos ciclos no Brasil data das décadas 60 e 70 no 
Brasil, e tem um crescimento nos anos 80 para séries do Ensino 
Fundamental (os Ciclos Básicos de Alfabetização), tendo se 
ampliado para as demais séries ao longo dos anos 90. As diferentes 
experiências foram tecidas por educadores, especialistas, 
professores que participaram de congressos e fóruns, gestores e 
técnicos da secretária de educação. A forma como as experiências 
aconteceram em cada região do país foi diferenciada e fez parte da 
construção histórica e das condições de produção de cada 
comunidade educativa.( p. 26)  

 

De acordo com Mainardes (2001, p. 39), “foi em 1950 que se iniciaram 

debates importantes a respeito da promoção automática, sua viabilidade e como 

ocorreu a implementação da mesma no território brasileiro”. Franco (2001), relata 

que a promoção automática surge com o objetivo de eliminar a reprovação, 

principalmente nas séries iniciais, uma vez que o índice de repetência era 

significativo.  

Mainardes (2001) destaca que nos estados de São Paulo, Santa Catarina 

e Rio de Janeiro no ano de 1968 a 1984, se sucederam as primeiras práticas da 

promoção automática. A partir das experiências que ocorreram de 1984 a 1990, 

pôde-se aprimorar as propostas e houve uma reorganização da escolaridade em 

ciclos nos estados de São Paulo, 1984; Minas Gerais, 1985; Recife, 1986; Paraná e 

Goiás, 1988. Em 1990, a escolarização em ciclos, vinculado com o ideal da prática 

pedagógica, se sustentou na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN, 9.394/96), que agora possibilita a escola em ciclos no ensino fundamental 

e a progressão continuada. 
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A implementação da proposta de ciclos ainda é muito discutida no Brasil, 

pois o impacto no número de aprovação aumenta e não se sabe ao certo se está 

efetivamente ocorrendo qualidade de ensino para esses indivíduos. Mainardes 

(2009), realça que os governantes e autoridades entendiam que a não-reprovação 

traria economias e eles acreditavam que acarretaria em benefícios ao sistema 

educacional que era ineficaz e seletivo. Porém, os mesmos tentavam adaptar essa 

promoção automática de países desenvolvidos para a realidade do Brasil, surgindo, 

dessa maneira, dificuldades. Segundo Almeida Junior e Dante Moreira Leite (1957;  

1959), a implementação da promoção automática abarcaria problemas e cuidados a 

serem tratados como predispor aos professores melhor infraestrutura do ambiente 

escolar.    

De acordo com Mainardes (2009), ainda que a promoção automática 

tenha sido muito debatida no ano de 1950, o conceito de não-reprovação não foi 

usado nas primeiras práticas da promoção automática. De acordo com Barrettos e 

Mitrulis (1999), a não-reprovação apareceu no ano de 1958 no estado do Rio 

Grande do Sul na Reforma da Educação Primária.  Esses autores citam ainda como 

eram organizadas as classes. As classes regulares compostas por alunos 

ingressantes mantinham o critério de que o aluno deveria estar na idade cronológica. 

Para os que já se encontravam naquele ambiente escolar, o critério era a idade 

cronológica e o rendimento escolar. Esses estudantes que ingressaram com a idade 

cronológica acima de 8 anos, eram inseridos na classe de recuperação, que também 

era organizada pela idade cronológica para aquela situação. Nessa experiência, 

Mainardes (2009) menciona que: 

 

o sistema de reprovação foi substituído por um sistema de 
classificação do aluno de acordo com a idade cronológica e o 
rendimento escolar. Em vez de serem reprovados, eram promovidos 
e frequentavam as chamadas classes de recuperação. (p.35) 
 
     

  Na década de 1960, o ensino primário do Distrito Federal foi divido em 3 

fases: 

A primeira abrangia a 1ª e 2ª séries; a segunda, a 3ª, 4 ª e 5ª, e a 
terceira fase, a 6ª série. A primeira fase era divida em quatro etapas 
que se referiam ao processo de alfabetização (estudo do pré-livro, 
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livro de literatura intermediária, primeiro livro e segundo livro). A 
promoção do aluno da primeira fase para a segunda ocorria quando 
o aluno tivesse completando o processo de alfabetização. Tal política 
foi implementada em virtude do alto índice de reprovação nas duas 
séries iniciais. (MAINARDES, 2009, p. 36). 
 
 

  De acordo com Fernandes (2009), a formação em ciclos com três e dois anos 

é adotada por algumas escolas do Ensino Fundamental, e a reprovação em alguns 

casos só é feita ao final de cada ciclo. Dessa maneira, a escolarização em ciclos 

quebra os antigos paradigmas da seriação, que acabavam sendo excludentes, 

seletivos e, consequentemente, resultavam no fracasso escolar de estudantes. O 

fracasso citado surge assim que a escolarização básica foi ofertada a todos. Embora 

se tenha mudado para a escolarização em ciclos, ainda há vestígios da escola 

seriada, que se preocupa mais nas habilidades e saberes. 

Algumas dificuldades vêm surgindo a partir da implantação dessa 

proposta. Em alguns casos, ocorreu por decreto, portanto, sem discussão sobre sua 

viabilidade. Com a essa dificuldade de mudança, acabaram surgindo as políticas de 

ciclos mais simples e as mais complexas. Segundo Perrenoud (2004a), nos ciclos 

mais curtos, eles optam por políticas mais simples por "soluções menos difíceis", 

mas essas políticas podem ser mais aprofundadas futuramente. Já a política de 

ciclos mais complexa se distingue ''por rupturas mais profundas no sistema de 

ensino'', pois, quanto maior o ciclo, mais tempo se terá para fazer mudanças, 

melhorias, construindo e aperfeiçoando o sistema em ciclos a longo prazo, tendo 

maior possibilidade de romper com a escolarização seriada. Como se pôde 

perceber, essa mudança vem acontecendo de maneira progressiva no Brasil. 

Neste contexto de escola em ciclos, há o que Ball (1994) diz ser a 

"bricolagem" que é a copia de uma proposta feita por outra escola. É importante que 

cada escola crie sua própria proposta, visto que nela será levada em conta a 

realidade daquele lugar. E, ao ser aplicada de acordo com as necessidades, 

poderão ser feitos ajustes na proposta para o avanço em sua estrutura oficial, bem 

como nas práticas de sala de aula.   

A escola em ciclos pode, também, assumir um papel de caráter mais 

conservador, progressista ou emancipatório, dependendo da concepção que a 

gestão tem de política educacional e de Estado. Segundo Mainardes (2009), os 
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ciclos de aprendizagem voltam o olhar diferenciado aos diversos níveis de ritmos e 

aprendizagem dos alunos, por isso, eles caracterizam uma pedagogia diferenciada. 

Para Perrenoud (2004), embora o objetivo do professor seja o mesmo para todos, é 

preciso criar situações de aprendizagens diferenciadas, quando necessário, pois, 

dessa forma, o professor atender os alunos conforme suas necessidades. Perrenoud 

(1995) quando explicita a heterogeneidade, ressalta a importância de propor 

atividades que agucem o desejo de aprender dos alunos para a construção de novos 

conhecimentos. O autor ainda cita que é preciso levar em conta o ritmo de 

aprendizagem de cada um e, dentro de uma proposta, englobar todas essas 

individualidades, necessidades e propor uma única atividade que atenda todos da 

turma. Assim, todos estarão expostos ao conteúdo e atividade, sem distinção. Pinto 

(2002), afirma que o tratamento da heterogeneidade está estritamente ligado à 

proposta dos ciclos, pois o modo como o erro do aluno é tratado ganha papel central 

neste meio. Ainda sobre os ciclos, Krug (2001) enfatiza  que a aprendizagem no 

ciclo partilha a união dos docentes e não por professores e professora 

individualmente, pois essa é uma responsabilidade do todo da escola, por exemplo. 

A autora  pontua que  

O conteúdo escolar é organizado a partir de uma pesquisa sócio-
antropológica realizada na comunidade, onde são buscadas 
questões-problemas reveladoras da contradição entre realidade 
vivida e a realidade percebida pela comunidade. A partir dessa 
pesquisa, reúnem-se representantes discentes e da comunidade 
para discutir com professores e professoras o eixo central a ser 
trabalhados na escola (KRUG, 2001, p. 17). 

 

  A autora cita, em sua obra, que é preciso fazer um rompimento com os 

conteúdos preestabelecidos pelas editoras didáticas, que acabam levando a escola 

para uma postura mais tradicional. Para isso, ela cita algumas ações que devem ser 

tomadas, entre elas, “a concepção de aprendizagem e conhecimento que o mesmo 

é construído em relação dialética: sujeito, meio e cultura, entre desenvolvimento 

biológico, experiências sociais e elaboração de conhecimentos formais." (KRUG, 

2001, p. 19). Para haver progressão na escola, é necessário o envolvimento de 

todos que estão ligados ao meio escolar. 

 É inegável que a proposta dos ciclos suscita reflexões acerca do tratamento 

da diversidade de aprendizagens na escola. Neste contexto, cabe enfatizar, 
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também, o trato dado ao erro na sala de aula. A despeito desse assunto, é 

necessário que haja um reconhecimento do mesmo, para que, assim, se possa 

passar para o verdadeiro conhecimento (SANNER 1983; ASTOLFI 2006). Para isso, 

é fundamental criar estratégias pedagógicas para intervir na superação do erro. 

Darsie (1996) explicita que a mediação perante o erro cometido pode possibilitar  

 

o acompanhamento do seu próprio processo de construção do 
conhecimento, encorajando-o a comprovar e/ou refutar suas 
hipóteses; estabelecer relações entre o que já se sabe e o novo a 
aprender; perceber e superar conflitos; reconhecer seus avanços, 
ganhos, dificuldades, reorganizar seu saber e alcançar conceitos 
superiores (p. 51). 

 

 Na complexidade ao atendimento heterogêneo, na maneira de que se 

apresenta no recinto escolar, estudos realizados por Cunha (2007), Cruz (2008), 

embora com olhares diferentes, mostram ações de articulação nas diversas 

propostas de atividades e formas de agrupamento. Mas é de suma importância 

observar que trabalhar em agrupamento não tem a mesma implicação que se teria 

ao se empenhar em atividades individuais. 

  Seguirei apontando, na próxima seção teórica, a articulação entre os ciclos, a 

heterogeneidade e a alfabetização. 

 

2.2 Os ciclos, a heterogeneidade das aprendizagens e a articulação com 
o contexto de alfabetização  

 De acordo com Mainardes (2009), O Ciclo básico de Alfabetização (CBA) " foi 

uma das políticas implementadas a partir de meados da década de 1980, no 

contexto da redemocratização do país" (p. 38). Após as eleições para governadores 

estaduais em 1982, houve mudanças. O autor cita alguns exemplos nos estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas gerais, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso do 

Sul, Goiás, Pará, Amazonas e Acre que obtiveram políticas inovadoras, tais como: "a 

ampliação da participação dos professores na elaboração de políticas, maior 

investimento na formação continuada dos professores e políticas voltadas à redução 

da reprovação e da evasão escolar " (p. 39). 
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 Ainda segundo o autor, em 1984, São Paulo foi o estado pioneiro a adotar o 

CBA. O estado, naquela época, acoplou os dois primeiros anos da primeira 

escolaridade, assim foi abolida a reprovação do primeiro ano, passando a haver 

reprovações somente ao final do segundo ano e, por consequência, o índice de 

evasão e reprovação foi diminuído. Dessa maneira, os alunos tinham a oportunidade 

de permanecer por mais tempo nessa fase da aprendizagem. Para isso, foi preciso 

fazer mudanças pontuais que direcionassem a atenção aos estudantes que tinham 

mais dificuldades e que levavam mais tempo no seu processo de aprendizagem. Foi 

preciso melhorar a estrutura escolar, reestruturar o currículo e investir na formação 

continuada dos(as) professores (as).  

A implementação do CBA em algumas regiões não foi feita de maneira rápida, 

ocorreu de maneira processual. É importante ressaltar que o CBA não foi uma 

experiência totalmente nova, pois já havia resquícios na história de algumas 

instituições a existência da não-reprovação nos anos iniciais. Mainardes (2009), 

enfatiza que existiram diversas pesquisas acerca do CBA que apontaram para um  

redimensionamento do processo de alfabetização (que era 
fortemente baseado em métodos mecanicistas, tradicionais, uso de 
cartilhas, etc), impulsionou um forte investimento na capacitação de 
professores dos anos iniciais e acarretou mudanças positivas nas 
práticas avaliativas  (que eram fortemente classificatórias, baseadas 
em exames e notas (p. 40). 
 
 

 No primeiro ano de escolaridade, houve uma queda na taxa de reprovação, 

ponto positivo, salientado ainda pelo autor. Para alguns estados, o índice de 

reprovação teve uma diminuição. Em contraposto, em algumas regiões, a 

reprovação no final do segundo ano aumentou em relação ao que era antes da 

implementação no CBA. Após uma averiguação, foi constatado que certos colégios 

estavam remanejando os educandos no transcorrer do ano letivo, alunos que 

deveriam estar na segunda etapa eram inseridos na primeira etapa. De acordo com 

Maidardes (1995) havia, também, alunos que permaneceram mais tempo na 

segunda etapa. Esses obstáculos puderam ser superados ao longo do processo nas 

instituições de ensino. O CBA trouxe grande contribuição, desafiando a antiga 

cultura de repetência e a seriação. De acordo com Mainardes (2009) 

A experiência do CBA contribuiu para que a reprovação (cultura da 
repetência) e a seriação fossem desafiadas e, ao mesmo tempo, 
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ofereceu muitos elementos para a implementação de políticas de 
ciclos mais complexos, formadas por ciclos mais longos. (p. 41)  

 

  Com a grande proporção que o CBA tomou, o fez referência de suma 

importância no desenvolvimento na antiga compreensão que se tinha por ciclos no 

Brasil. 

 A década de 1980 foi assinalada pelas modificações didáticas que ocorrem na 

época, proporcionando mudanças na área da língua portuguesa. Dentro do processo 

de alfabetização, o trabalho de Emília Ferreiro e outros autores que colaboraram se 

destaca, pois atende ao processo de língua escrita que se dá nas crianças e pela 

desconstrução dos antigos métodos de alfabetização.  

 Segundo Galvão e Leal (2005), a teoria da Psicogênese da Língua Escrita 

rrompe com a concepção de levar em conta apenas a conexão didática que se tem 

na relação entre o “método utilizado” e a “maturidade da criança que aprende”, onde 

não se considerava a natureza do sujeito que envolve a aprendizagem e as relações 

dessa díade. Então foi posto em debate a aplicação dos método:  métodos analíticos 

x sintéticos; fonético x global, etc, Tais métodos variaram quanto às etapas a serem 

percorridas, porém, comungavam de uma concepção limitada de alfabetização. 

Podiam partir de unidades linguistas menores, no caso, as letras ou, ao contrário, 

partir do texto. Em geral, tais métodos estavam ancorados nas antigas cartilhas de 

alfabetização que continham textos desarticulados, com frases soltas, sem sentido.  

 O indivíduo, nessa caso, é visto como um ser não cultural, que não traz 

consigo conhecimentos anteriores, mas é visto como um depósito de conhecimento 

que antes estava vazio e agora pode ser preenchido com letras e palavras. Segundo 

Ferreiro (1985, p. 29-30), “os métodos (como sequência de passos ordenados para 

chegar a um fim) não oferecem mais do que sugestões, incitações, quando não 

práticas ritualísticas ou um conjunto de proibições. O método não pode criar 

conhecimento”. Em contraponto, a Psicogênese da Língua Escrita leva em conta o 

sujeito e as diversas hipóteses de escrita por ele vivenciadas se assemelham, 

conforme a autora, a maneira como a humanidade construiu a escrita. Ferreiro 

(1985),  se propõe em avaliar os componentes que o materializam no: sistema da 

alfabetização que compõe as especificidade e a percepção de quem aprende e de 

quem ensina tem a respeito do objeto de estudo. 
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 Ferreiro (1985) relata que há duas maneiras diferentes quanto ao processo da 

escrita. Sendo uma “notação da linguagem oral” e a outra, como “um código de 

transcrição gráfica das unidades sonoras”. No caso do código, os componentes já 

poderiam estar predeterminados para esses, isso significa que os fonemas e as 

letras já estariam presentes no indivíduo, como uma pessoa letrada que já teve 

acesso a tais informações e consegue ter acesso fácil. Já no segundo caso, a 

escrita alfabética é vista como um sistema notacional, que, ao contrário da outra 

perspectiva, não são os elementos e nem os sujeitos tem uma predeterminação para 

o estudante que aprende. Ferreiro (2003) relata que  

 

a proposta para um aprendiz que é falante de uma língua com uma 
representação alfabética da mesma é um processo dialético em 
múltiplos níveis, no qual, para começar, o objeto língua não está 
dado. Desse modo, o objeto escrita, como objeto conceitual, também 
não é dado pela mera existência das marcas, já que é preciso 
compreender as regras da composição das marcas, entrar nas 
entranhas do sistema, para poder operar com ele e a partir dele ( p. 
154). 

 

 Morais (2005, p. 42) retrata que as propriedades do sistema notacional que a 

criança irá enfrentar implica em refletir acerca de duas questões que Ferreiro (1985) 

levanta a respeito de o que a escrita nota e como a escrita cria essas notações. Para 

isso, o sujeito terá que se apropriar, entre outras, de algumas propriedades descritas 

a seguir: 

 

1) representa-se o significado por meio da representação do 
significante; 2) as unidades do texto são as palavras que são 
isoladas entre si por meio do espaçamento. As palavras podem ser 
segmentadas em partes (sílabas) que são compostas de unidades 
sonoras menores (fonemas); 3) na escrita alfabética são utilizados 
símbolos (26, letras) que representam as unidades sonoras 
(fonemas); 4) as letras (símbolos convencionais) apresentam 
variações no traçado, no entanto, alguns traços são delimitadores e 
diferenciadores entre as diversas letras, 5) as letras são classificadas 
em vogais e consoantes; 6) as sílabas podem variar quanto às 
combinações entre consoantes e vogais (CV, CCV, CVV, V, CCVCC, 
etc); 7) as regras de correspondência grafofônicas são ortográficas e 
não fonéticas, dessa forma, pode-se representar um mesmo fonema 
por meio de letras diferentes ou uma mesma letra pode representar 
fonemas diferentes; 8) a direção predominante da escrita é 
horizontal, com traçado da esquerda para a direita (MORAIS, 2005, 
p.42). 
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 Segundo Frigotto (2005, p.2), há grande influência da maneira como os ciclos 

funcionam na prática do professor. De acordo com a autora, "as práticas e 

concepções ligadas ao domínio da leitura e da escrita que, pela extensão do tempo, 

impõem ou provocam outra lógica nas expectativas e práticas escolares”. De acordo 

com a autora, nos três anos do 1º ciclo permite, ao longo desse prazo, um eficiente 

trabalho na apropriação da leitura e da escrita, sem muita pressão para uma grafia 

mais correta no primeiro ano no aluno na escola. No que se refere à alfabetização, 

Ferreiro (1985) apresenta que deveria haver uma modificação conceitual a respeito 

de como se ensina para o como se aprender. Em 1990, surgem ponderações a 

respeito da alfabetização e letramento (SOARES, 2003a; 1998). Segundo Soares 

(1998), com esse remanejamento da palavra letramento para o vocabulário, é visto 

que não é necessário somente o ensinar a ler e escrever, mas, também, abarcar as 

práticas sociais de leitura e de escrita desses indivíduos. Coll e Solé (1996) citam 

que a escolarização em ciclos visa à aprendizagem de todos nas diversas ocasiões 

de ensino. Para isso, é importante salientar a relação professor-aluno em sala de 

aula. De acordo com os autores, os professores tinham o papel de instrumento 

precioso na formação e o aluno era somente um "ser inexistente". Esse modelo, 

segundo os autores, primava mais pelas ações pedagógicas do professor do que 

pelo contexto em que se estava inserido, sendo assim o contexto independente. 

Após essa fase onde se consideravam métodos ditos eficazes para estimar a 

eficácia do trabalho docente, podendo, assim, superar as limitações, por 

consequência, houve a revalorização da "vida nas classes como objeto de pesquisa" 

(COLL; SOLÉ, 1996, p. 283). Assim, era importante a elaboração de instrumentos 

efetivos de observação, pois a dinâmica de ensino parecia intervir diretamente nos 

resultados obtidos pelos estudantes. Os autores trazem, dessa maneira, que, entre 

os sujeitos e os objetos de ensino, há limitações no que diz respeito à aprendizagem 

significativa dos mesmos, sendo que as expectativas podem se convergir, pois o 

contexto influencia nessa aprendizagem. Com isso, Coll e Solé (1996) diz que, 

houve a valorização do aluno na sua construção das atividades, o papel do docente 

e mecanismo do discurso educacional.  

 Para Frigotto (2005), a formação em ciclos tem um impacto positivo pois 

influência em " práticas e concepções ligadas ao domínio da leitura e da escrita que, 

pela extensão do tempo, impõem ou provocam outra lógica nas expectativas e 

práticas escolares” (p. 2). Para a autora, o 1º ciclo de três anos pode possibilitar uma 
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leitura e escrita mais eficiente e sem muitas cobranças para a escrita "correta", como 

teria logo no 1º ano da alfabetização. 

 Para embasar teoricamente a pesquisa desse trabalho que envolve no seu 

contexto real, os ciclos e a alfabetização, trouxemos o conceito do que oficialmente 

é proposto para os ciclos, onde ela se fundamenta. Para só assim, poder partir para 

uma análise de como isso funciona a proposta de ciclos na realidade escolar, 

fundamentando-se na teoria. 

  No capítulo a seguir, será apresentada a metodologia assumida ao longo da 

pesquisa enfatizando o instrumento adotado e a perspectiva teórico-metodológica 

para se analisar os dados coletados.  

 

 

 

3. METODOLOGIA  

 

Nessa seção, caracterizei a escola em que a pesquisa foi realizada, explicitei 

os perfis profissional e acadêmico da professora; o instrumento metodológico 

adotado e anteciparei algumas das categorias a serem analisadas. A pesquisa é de 

natureza qualitativa. De acordo com Flick (2009), esta se caracteriza por 

proporcionar a reflexividade, mostrar a enredamento e a heterogeneidade dos 

objetos de pesquisa. No caso dessa pesquisa, o objetivo foi compreender  o 

fenômeno da heterogeneidade no contexto escolar. Recorri ao diário de campo, a 

fim de analisar os protocolos de observação. E mantive ao longo das observações 

participação ativa, ao surgir dificuldades dos alunos na realização das atividades 

ocorria intervenções para auxilia-los. Sobre a observação participante  Weber (2009) 

explana que 

É, pois, o diário de pesquisa de campo que permitirá não somente 
descrever e analisar os fenômenos estudados, mas, também, 
compreender os lugares que serão relacionados pelos observados 
[...]. (p. 158-159) 

 

Minayo (2004) reforça a importância do diário de campo, quando realça que  

Dentro da ideia de registro de dados, destacamos o uso do diário de 
campo. Como o próprio nome já diz, esse diário é um instrumento ao 
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qual recorremos em qualquer momento da rotina do trabalho que 
estamos realizando. Ele, na verdade, é um "amigo silencioso" que 
não pode ser subestimado quanto à sua importância. Nele 
diariamente podemos colocar nossas percepções, angústias, 
questionamentos e informações que não são obtidas por meio da 
utilização de outras técnicas. (p. 63) 

 

3.1 Caracterização da escola 

 

 Os registros foram realizados numa escola pública do ensino fundamental, 

que atende crianças com necessidades especiais, como, por exemplo, o autismo. 

Os registros aqui apresentados foram realizados no ano de 2013 em uma turma 

inclusiva de primeiro ano do ensino fundamental com 9 alunos. O número de alunos 

era reduzido, pois, entre eles, havia um diagnosticado autista. 

 A escola funciona em turnos vespertino e matutino. Com oito, salas regulares, 

sendo que algumas delas atende alunos autistas (transtorno global do 

desenvolvimento). Dentro da estrutura escolar, há biblioteca que era mais utilizada 

por monitores que ficavam com os alunos integralmente na escola;  sala de 

informática que não era muito utilizada; sala de recursos2, de apoio3, sala dos 

professores, cantina, copa, secretaria, parquinho, pátio coberto e aberto. Por fim, os 

seis banheiros, sendo quatro deles para alunos, dois femininos e dois masculinhos, 

e dois para professores.  

 No horário de entrada, os alunos se dirigiam ao pátio onde permaneciam nas 

filas de sua respectiva sala. Sempre era feita uma oração pela diretora ou por um 

aluno que se oferecia. Depois desse momento, geralmente alguém da equipe 

gestora fazia um comunicado a todos os alunos a respeito de diversos assuntos, tais 

como: organização da escola e outros. Pelo menos uma vez na semana, os alunos 

eram reunidos para cantarem o hino nacional e o hino da escola. Neste momento, 

era proibida a entrada e a saída da escola de qualquer pessoa. Nos horários de 

tocar o sino, a escola optava por tocar uma música. Quando os estudantes saíam 

para o intervalo, monitoras ficavam encarregadas de cuidar dos alunos autistas mais 

severos e normalmente a orientadora da escola ficava observando todos alunos e 

                                                           
2
 A sala de recursos é utilizada na escola para prestar atendimento especializado às crianças com 
necessidades especiais. 
3
 A sala de apoio atente as crianças da regional de ensino daquele local.  Atendendo as crianças que 

tem mais dificuldade aprendizagem. 
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chamava a atenção dos estudantes, quando necessário. Em datas comemorativas, a 

escola organizava festas para alunos e pais, decorava a escola, fazia rifas para 

arrecadar dinheiro para melhorar a merenda e estrutura da escola, também ensaiava 

os alunos para apresentarem danças, teatros e outros. E em certas datas, os alunos 

eram reunidos no pátio para assistirem a vídeos que explanava sobre o respeito ao 

próximo, algumas vezes, alunos de faculdades ministravam palestras de higiene, 

entre outros assuntos.  

 Na turma abordada neste trabalho, pude permanecer na mesma por um ano. 

Ela era integrada por oito alunos, sendo seis meninos e duas meninas com idade 

média 7 a 8 anos. Por meio do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência, pude 

ainda permanecer por mais um ano acompanhando a mesma professora com 

turmas de alfabetização. 

 

3.2 Caracterização da turma acompanhada 

 

  A sala de aula era organizada, limpa, possuía muitos jogos, sendo eles 

diversos: quebra-cabeças, jogo da memória, entre outros. Alguns livros, o alfabeto 

com letras de forma e cursiva estavam por toda a sala. Os alunos sentavam em 

mesas separadas, porém, um do lado do outro em forma de “u”. A escola era 

organizada e limpa também. 

  

3.2.1 Sobre os alunos 

  

 Os alunos eram bastante entrosados, comunicativos e sempre estavam 

dispostos a participar das atividades. O ritmo da turma era bastante acelerado, a 

professora passava uma atividade atrás da outras, sem interrupção e os alunos 

pareciam acostumados e pouco reclamavam da demanda de exercícios. Muito 

embora a turma fosse pequena os alunos eram bastante agitados, dois alunos em 

específico eram mais frenéticos. Os dois brigavam muito entre si. Mas havia um 

estudante que notavelmente conseguia tirar a professora de seu estado calmo , ele 

sempre estava em pé na hora das atividades, gritava, implicava com outros alunos e 

muitas vezes não respeitava a professora. A orientadora escolar sempre era 
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chamada na sala de aula, a professora geralmente explicava a situação e depois da 

informação a orientadora chamava a atenção dele diante da turma ou o chamava 

para sair da sala, para que eles pudessem conversar. Muitas vezes a professora se 

mostrava abalada psicologicamente por causa dele, segundo ela mesmo relatava 

em conversas informais. A professora muitas vezes tinha crises de choro dentro da 

sala. Ela informou na época que o alunos havia sido diagnosticado hiperativo porém 

os pais não queriam que o estudante tomasse o remédio. O aluno ''G'', segundo a 

professora, teve um histórico familiar conturbado, até seus 5 anos de idade ele 

morava na rua com sua mãe, que era dependente química mas agora ele foi 

adotado por uma família bastante cautelosa e que sempre se mostrava participava 

ao longo do ano letivo, comparecendo na escola, mandando recados para a 

professora. Na turma também havia o aluno com Transtorno global do 

desenvolvimento (TGD), ele estava com bastante dificuldade em ler e escrever. A 

professora não dava tanta atenção ao aluno, sempre a docente pedia para as 

estagiarias ficarem com ele, ela passava a mesma atividade da turma para ele, mas 

pedia para que o ensinasse com diversos instrumentos como alfabeto móvel, jogos e 

outros. Como as estagiárias estavam em sala de aula apenas duas vezes por 

semana, pouco podia ser feito e nos dias em que a professora não tinha o 

acompanhamento das mesmas , a impressão que se tinha era de que nada fazia o 

aluno especial, pois o caderno e atividades estavam iguais a quando as estagiárias 

o deixaram. Poucas vezes a professora o acompanhava nos exercícios e diversas 

vezes quando acompanhava a tarefa estava incompleta. 

 

3.2.2 Sobre a professora e sua didática 

 

 A professora estava há 15 anos na área de alfabetização, já tinha cursou pós 

graduação em psicopedagogia e administração escolar e, na ocasião da pesquisa, 

faltavam apenas 5 anos para se aposentar, é importante salientar que a professora 

há alguns anos assumiu classe especial. Isso foi dito em conversas informais. 

Segundo ela, sua didática mudou muito durante os anos, antigamente, relatou que 

trabalhava mais com o lúdico dentro da sala de aula e tinha mais empolgação no 

início da carreira. No contexto da pesquisa, declarou estar  cansada porém, sempre 

amou o que faz. 
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 Nas suas aulas, ela usava muito material impresso e o livro, esses eram seus 

principais instrumentos. Ela também buscava saber o que escolas particulares com 

bom desempenho, estavam  ministrando de conteúdo aos alunos, as vezes ela fazia 

uma comparação e dizia que precisa avançar mais com seus alunos.  

 Dentro da sala de aula, a todo momento surge alguma coisa para ser feita, e 

por isso, poucas vezes ela vai até os alunos. Ela geralmente observa o que eles 

estão fazendo de sua mesa e da ordem a eles, quando observa alguma dificuldade, 

chama o aluno até sua mesa para ajuda-lo. Os seus planejamentos de aula são 

realizados na coordenação no período contrário a aula das crianças, seus planos de 

aula parecem simples, muitas vezes só com o título do conteúdo do dia e as páginas 

do livro que ela irá utilizar. 

 

 Para a análise dos dados, foram utilizados protocolos de observação do 1º e 

2º semestre de 2013.  A seguir, alguns dos eixos a serem analisados: 

 

 Há um acompanhamento diferenciado aos diversos níveis de ritmos e 

aprendizagens dos alunos no 1º ano da turma acompanhada?  

 As formas de organização dos alunos em sala de aula sinalizam de forma que 

contemple os diferentes ritmos de aprendizagem?  

 Quais as atividades de escrita alfabética e de leitura são sugeridas pela 

professora ao longo do ano? Como ela conduzia essas atividades?  

3.3  Instrumentos e procedimentos utilizados  

Para analisar o dados coletados apresentei neste capítulo os instrumentos e 

procedimentos apontados ao longo da análise. Para isso utilizei da análise 

qualitativa, no que se diz respeito à análise dos dados coletados, foram criadas 

categorias que classifica os elementos, baseando-se em analogias e os significados 

que predominavam. Para Franco (2005), “a criação de categorias é o ponto crucial 

da análise de conteúdo” (p. 57). Assim, essa etapa exige empenho e um olhar 

sensível do pesquisador pois, há uma direção pré-definida a ser acompanhada para 

orientar então este, “segue seu próprio caminho, baseado em conhecimentos e 

guiado por sua competência, sensibilidade e intuição” (FRANCO, 2005, p. 58).  

 A autora diz ainda, que a análise se baseia no conteúdo posto e explícito. A 

cerca disso ela comenta que  
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[...] a possibilidade de se realizar uma sólida análise acerca do conteúdo ‘oculto’ das 

mensagens e de suas entrelinhas, o que direciona o pesquisador para além do que pode ser 

identificado, quantificado e classificado para o que pode ser decifrado mediante códigos 

especiais e simbólicos” (FRANCO, 2005, p. 24). 

  Ainda comenta que, 

 

[...] assim como a etnografia necessita da etnologia para interpretar 
suas descrições minuciosas, o analista tira partido do tratamento das 
mensagens que manipula, para inferir (de maneira lógica), 
conhecimentos que extrapolem o conteúdo manifesto nas 
mensagens e que podem estar associados a outros elementos (como 
o emissor, suas condições de produção, seu meio abrangente, etc.) 
(FRANCO, 2005, p. 25). 

 

 De acordo com a autora, a descrição é parte do processo que uma análise 

precisa sendo ela resultado do primeiro relação direta com o material, dessa 

maneira essa seria a primeira etapa da análise; e na última fase é onde se faz a 

interpretação, onde se dá significados às características dos elementos da análise. 

Há também a inferência “que vai permitir a passagem explícita e controlada da 

descrição à interpretação” (FRANCO, 2005, p. 25-26). Essa seria então o ponto 

crucial da análise pois, conforme a autora a teoria implica diretamente na 

comparação com os dados da pesquisa, passando assim, a descrição para um 

estágio mais elevado. 

 

 Nessa sessão foram analisadas 10 observações realizadas na turma do 

primeiro ano, do primeiro ciclo. Sendo que 5 observações foram realizadas no 

primeiro semestre de 2013 e as outras 5 observações foram realizadas do segundo 

semestre de 2013.  
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 Como já mencionado ao longo da pesquisa, no período de maio a dezembro 

de 2013 numa turma de 1º ano do 1º ciclo foram observadas diversas aulas da 

classe. A partir disso, percebeu-se variações em relação à prática da professora, 

isso sob o olhar ao programa em ciclos, voltado, especificamente, à prática do 

atendimento à heterogeneidade das aprendizagens na sala de aula. Surgiu, então, o 

questionamento: Como a professora trata os diferentes tempos de aprendizagem 

dos alunos dentro da sala de aula? 

 A partir da premissa de responder a esse questionamento, foi examinada a 

prática pedagógica dentro das observações, que está ancorada na análise dos eixos 

criados para a análise:  

 

 Condução de atividades de leitura e escrita; 

 Ações que poderia tratar os diferentes ritmos de aprendizagem; 

 Organização da sala de aula direcionada para o tratamento dos diferentes 

ritmos de aprendizagem. 

 

Para cada um desses eixos mencionados, foram criadas subcategorias. 

 

 

4.1. Modalidades de organização da sala de aulaA organização da sala 

sinalizava parao tratamento dos diferentes ritmos de aprendizagem?  

 Dentro desse eixo, foram observadas as formas de organização da classe 

pela professora e se as mesmas sinalizavam (ou não) para um tratamento da 

diversidade na sala de aula.  
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Quadro 1: Frequência Absoluta da Organização da sala de aula , no 1º ciclo, das 10 
observações 

 

1 = 1ª aula observada; 2 = 2ª aula observada; (...) 10  = 10ª aula observada; 

 

  Ao me reportar ao Quadro 1, foi verificado, ao longo das dez observações 

analisadas, uma exclusividade ao formato da sala em semicírculo, ao comparar com 

outras formas de organização da turma. Para Lamoréa (1996) 

 

A sala não é aquela tradicional: carteiras enfileiradas, crianças 
quietas, sentadas imóveis, professora em posição de destaque na 
frente da classe, vigiando os alunos. Ao contrário, as crianças têm 

liberdade para se comunicarem e se movimentarem na sala [...] (p, 
99). 
 
  

 Com a sala organizada dessa maneira, os alunos podiam ter um diálogo 

melhor e a aula saía um pouco do formato de escola tradicional, em que se 

costumava organizar os educandos em fileiras olhando um para a nuca do outro e 

todos direcionados à professora. Acredito que a forma de organização é muito 

importante, pois é preciso sair do modelo de escola tradicional. Segundo Perrenoud 

(2004), é necessário criar situações de aprendizagens diferenciadas.  

  Durante as atividades realizadas na sala, a professora não trocava seus 

alunos de lugar, isso os dava mais liberdade de escolher onde se sentar. Assim, a 

criança poderia ter mais autonomia e liberdade na sala de aula.. 

 Ao verificar se a professora organiza os alunos em duplas e/ou em grupos, 

percebe-se que não adota tal tática. O que seria bastante valioso para os alunos, 

pois eles poderiam trocar informações e se ajudarem.  
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 A seguir, analisei as modalidades de condução das atividades, me remetendo 

às atividades que envolviam a leitura e a escrita alfabética.  

 

4.2 Modalidades de condução e sugestão da professora ao trabalhar 
com atividades de leitura e escrita alfabética 

 

 Neste eixo de análise, foi observado de que maneira a professora conduzia as 

atividades de leitura e escrita. Para saber se ela trabalhava individualmente e/ou em 

grupo dentro dessa proposição. 

 

Quadro 2: Frequência Absoluta da condução e sugestão das atividades de leitura e escrita , no 
1º ciclo, das 10 observações 

 
 

   

 Procurei priorizar se, dentro das 10 aulas analisadas,  a professora interveio 

com leituras coletivas na sala de aula e/ou individuais. Se em algum momento ela 

pediu para que lessem dentro do grupo algo proposto. Averiguose que nessas aulas 

analisadas, pouco investiu na leitura coletiva de palavras, visto que sinalizou para 

esse encaminhamento apenas uma vez,  numa única aula. Contrariamente a esse 

aspecto, embora tímido, notei maior investimento em leitura individual de 

palavras.Normalmente a professora chamava as crianças em sua mesa para tomar 

leitura, como ela mesma falava.  
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1º ano do 1º ciclo 

A professora deixou que os alunos brincassem com os jogos de sala, um momento 

bem descontraído. Ao mesmo tempo, ela pedia para um aluno ir a sua mesa para, 

como comentou a profissional:  “Tomar sua leitura”. Na ocasião, pediu  para o aluno 

ler pequenos parágrafos, a fim de avaliar sua leitura e perceber se  realmente já 

está dominando  o sistema alfabético, ela faz essas leituras, a fim de perceber como 

o aluno estava lendo, se ele trocava letras, se ele estava identificando todas as 

letras. A professora geralmente chamava um ou outro, não chamava todos os 

alunos, acredito que ela intercalava essa atividade com os alunos durante a 

semana. 

 

 

 

 Vemos aqui o trato heterogeneidade, visto que, neste momento, a professora 

visualizava melhor as dificuldades dos seus alunos e os ajudava em suas 

dificuldades. Segundo Mainardes (2009), os ciclos de aprendizagem voltam o olhar 

diferenciado aos diversos níveis de ritmos e aprendizagem dos alunos, por isso, eles 

caracterizam uma pedagogia diferenciada. Por outro lado, uma confusão conceitual 

se evidenciava, visto que a leitura das diferentes unidades linguísticas pressupõe 

objetivos diferenciados. Tomar como referência o texto, a fim de verificar se os 

alunos estavam bem na leitura de palavras e de letras sinalizava para um caminho 

único quando, acredito, a professora poderia lançar mão de outras atividades que 

envolvessem aquelas unidades (palavras, sílabas, letras).  

A leitura de sílabas/palavras apareceu três vezes durante as observações. 

Goigoux (2002) ressalta,  em seu trabalho quanto ao ensino de leitura, no desafio de 

refletir sobre o ensino da coletividade sob a autoria do professor. Neste momento, o 

indivíduo pode se expressar, mostrar  nessa prática ordenada seu aprendizado até 

então interiorizado. Claro que a alternativa de fazer a leitura individual para a 

professora, em minha ótica, também pode ocorrer, mas a exclusividade dessa 

atividade neste formato, creio, não ajuda o aluno a avançar. Ele precisa experenciar 

outras formas de praticar a leitura no grupo-classe. Quanto à leitura  individual de 

letras, essa atividade ocorreu duas vezes durante as observações. Neste caso, a 

professora fez a leitura com um aluno em específico o chamando para ir em sua 

mesa. O aluno era novo na escola e não estava no mesmo ritmo que o restante da 



43 
 

turma. Novamente chamo a atenção para essa prática predominante de leitura para 

a professora. A seguir, um extrato de aula que ilustra esse encaminhamento: 

6º Relato de Observação em 26.08.13 

1º ano do 1º ciclo 

Posteriormente, a professora entregou às crianças um auto ditado com imagens 

que possuíam os dois “r” na escrita. As crianças rapidamente começaram a fazer, 

porém, a professora se sentou ao lado do aluno novato que apresentou grandes 

dificuldades na leitura e na escrita. Apresentou-lhe, novamente, o alfabeto, as letras 

em caixa alta e cursiva. Em seguida,  folheando o caderno do aluno, percebeu que 

ele não tinha terminado um das atividades que ela havia passado para ele, que 

consistia em escrever seu nome algumas vezes. 

 

  Neste processo, a professora poderia, a meu ver, trabalhar com o erro do 

aluno. Sobre esse assunto, Darsie (1996) aponta que é crucial considerar a 

importância do 

 

acompanhamento do seu próprio processo de construção do 
conhecimento, encorajando-o a comprovar e/ou refutar suas 
hipóteses; estabelecer relações entre o que já se sabe e o novo a 
aprender; perceber e superar conflitos; reconhecer seus avanços, 
ganhos, dificuldades, reorganizar seu saber e alcançar conceitos 
superiores ( p. 51). 
 
 

 Para Perrenoud (2004), embora o objetivo do professor seja o mesmo para 

todos, é preciso criar situações de aprendizagens diferenciadas, quando necessário, 

pois, dessa forma, o professor pode atendê-los,  conforme suas necessidades.   

 No processo de escrita coletiva das palavras ou frases, a professora 

normalmente apresentava uma letra do alfabeto que eles ainda não aprenderam e, 

logo depois, perguntava aos alunos quais palavras que eles conheciam que 

começava com a letra nomeada pela mestra. Explicito, posteriormente, um extrato 

de aula que ilustra esse aspecto. 
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1º ano do 1º ciclo. 

 

Os alunos, ainda em rodinha, mas sentados no chão, estavam prestando atenção 

no que a professora escrevia no quadro. 

 Ela registrava: CA CE CI CO CU 

                                             SINO    CINO 

 A professora começou a trabalhar o uso do “C”. Na ocasião, explicou para as 

crianças que tinham palavras que se escreviam com “C” e outras com “S”, porém, 

possuíam o mesmo som, mostrando o exemplo do quadro. Ela então, perguntou 

aos alunos palavras que começavam com essas letras. 

 

 Neste extrato de aula, a professora buscou o conhecimento que o aluno tem 

acerca do que ela está apresentando, isso traz o significado para o aluno, pois ele  

pode se sentir membro ativo daquele ambiente. Vemos aqui a importância dessa 

ação pois segundo Ferreiro (1985) “Depois a criança começa por descobrir que as 

partes da escrita (suas letras) podem corresponder a outras tantas partes da palavra 

escrita (suas sílabas)”. Além disso, nas falas dos alunos, a professora pode verificar 

as dificuldades e trabalhar em cima disso. Conforme Ferreira e Leal (2006, p. 20) 

apontam, para que isso ocorra, é necessário “diagnosticar os principais fatores que 

levam à não-aprendizagem e os focos de dificuldades dos alunos, além de criar 

estratégias para superar tais dificuldades”. 

 Na escrita individual das palavras adotadas no quadro e verificadas nas 

observações, constatamos que em todas as aulas analisadas, a professora 

propunha atividades para o coletivo, mas que deveriam ser feitas individualmente 

pelos alunos. Neste momento, os alunos que iam terminando, ela pedia para que se 

dirigissem a sua mesa para corrigir a tarefa. Ela mostrava o erro para  e ele mesmo 

o consertava.  

 Ainda nos remetendo aquele extrato de aula, notamos uma ausência de 

reflexões importantes acerca da norma ortográfica, ou seja, só a indicação de que 

algumas palavras se escrevem com “c”, outras com “s” não é suficiente para o 

sujeito que aprende realizar inferência importantes nessa empreitada de escrever 

alfabeticamente, bem como com compreensão da norma ortográfica. 

 A seguir, trouxemos, para reflexão, outro extrato de aula:  
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1º ano do 1º ciclo 

A professora entregou para os alunos um auto ditado com palavras que iniciavam 

com “CI” e  “CE”. Para o aluno especial, ela  pediu que eu trabalhasse com ele 

utilizando o alfabeto móvel e refazendo o auto ditado da aula passada, pois ele não 

tinha terminado. Os alunos que já tinham concluído o auto ditado, a mestra pediu 

que separassem as sílabas de todas as palavras e formassem frases com todas 

elas também. Formavam uma frase de cada vez e levavam para a professora 

corrigir. Se estivesse certo, eles iriam para a próxima frase, se não, eles corrigiriam 

a frase para novamente levar até à professora. 

 

 

 Entre as 10 observações, a escrita individual das letras apareceu 8vezes. 

Normalmente, nessa fase da escrita, a professora apresentava a letra a todos os 

alunos, e, em seus cadernos, fazia a letra do tamanho da folha do caderno e pedia 

para que pintassem com tinta. Depois,  passava atividades para o grupo, mas pedia 

para que fizessem individualmente, onde eles treinavam a letra em sua forma 

minúscula e maiúscula. Se o aluno estivesse com dificuldade, ela pedia para que 

fosse até sua  mesa. Durante as intervenções, costumava realizar a atividade com  o 

aluno  e, depois, pedia para que terminasse sozinho.  

 Dentro da proposta em ciclos, e após a análise desse quadro, a professora 

parecia ter um olhar diferenciado a respeito da heterogeneidade na sala de aula, 

embora ela deixasse a desejar em relação à criança com autismo. Muitas vezes, 

notamos que a professora não fazia uma atividade diferenciada com o aluno, mas 

sempre propunha às estagiárias que fizessem. Entendesse assim, que a professora 

teria alguma preocupação com esse aluno, pois direcionava as estagiárias ao aluno. 

E durante a aula, o máximo que a professora fazia era às vezesera falar a palavra 

para o aluno, a fim de que ele escrevesse do jeito que  entendia.  

 Acerca das produções que os alunos faziam, ocorria quando eles aprendiam 

uma letra nova. A professora, neste momento, pedia para que fizessem frases que 

envolvesse essa palavra. 

 

4.3 Forma de tratamento dos diferentes ritmos de aprendizagens 
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 Para entender a maneira como a professora tratava os diferentes ritmos de 

aprendizagem com aqueles alunos que estavam em "defasagem" na aprendizagem 

e aqueles que tinham um nível consideravelmente "bom" no seu processo, 

recorremos às seguintes categorias: 

 

Quadro 3: Frequência Absoluta de atividades referentes ao tratamento dos diferentes ritmos 

de aprendizagem, no 1º ciclo, das 10 observações 

 

 

 Ao nos reportarmos ao quadro 3, pudemos observar que a prática pedagógica 

da professora pouco abordava atividades diferenciadas, que podiam atender os 

alunos diferentes ritmos de aprendizagem, pois, dentre as 10 aulas aqui 

mencionadas, houve três atividades diferenciadas da turma. Numa das intervenções, 

a professora passou uma atividade diferente ao aluno que a pouco tempo foi 

transferido para a escola. Vejamos o que ocorreu por meio de fragmento da aula a 

seguir: 
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1º ano do 1º ciclo 

 

Neste momento, pediu ao aluno que terminasse a atividade e depois levasse em 

sua mesa para ela corrigir. Quando o aluno  terminou, a professora  pediu que ele 

escrevesse em seu caderno a letra “I”, cursiva e em caixa alta em quatro linhas para 

a letra cursiva e mais quatro linhas para a letra em caixa alta. Depois de alguns 

minutos, o aluno pediu  ajuda da professora, que, na ocasião,  levantou e se dirigiu 

até a sua carteira, olhou o que o aluno já tinha feito e segurou em sua mão 

ajudando-o a fazer a letra “I” cursiva e em caixa alta. Depois, o deixou fazer 

sozinho. 

 

 

 Percebemos que a professora teve um olhar diferenciado quanto a esse aluno 

que chegou depois que as aulas já haviam começado. Ela fazia, assim, manobras 

para que o aluno se ajustasse ao restante da turma, se atentando para as 

dificuldades do mesmo. Para haver uma pedagogia realmente diferenciada, 

Perrenoud (1997) realça que é preciso fazer uma análise mais minuciosa dos 

mecanismos que geram a desigualdade, pois é a partir disso que poderá neutralizar 

o problema já que "a própria organização do trabalho pedagógico produz o fracasso 

escolar" (PERRENOUD, 1997, p. 17). É necessário levar em conta que o sujeito, 

cada um em sua individualidade, carrega consigo a cultura que recebeu no meio em 

que vive. Percebendo suas dificuldades, para assim, trabalhar e tentar ajudar o 

aluno a superar suas dificuldades. 

 Em contraste com essa situação de atividades diferenciadas que ocorriam no 

horário de aula, a professora não buscava fazer essa intervenção em outro 

momento, conforme observamos na tabela 3. Ao se referenciar às atividades 

dirigidas ao grupo-classe,  observou-se se a professora fazia, durante as atividades 

direcionada a todos os alunos, atendimentos específicos que suprissem as 

dificuldades de realizar e solucionar tais atividades . Durante as aulas observadas, 

notamos que em todas as atividades e  aulas, a mestra,  ao passar exercícios para o 

grande grupo de alunos,  fazia intervenções ao corrigir a tarefa, como podemos ver a 

seguir: 
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1º ano do 1º ciclo. 

 

Cada questão que as crianças terminavam, levava para a professora corrigir, ou 

seja, elas faziam uma por uma. Se a questão estivesse certa, os alunos poderiam 

avançar, se não,  teriam que corrigir a questão para poderem fazer a próxima. 

 

 

 Esse é um aspecto importante e positivo na aula da professora, ela tinha o 

cuidado de verificar todas as atividades e fazer com que o próprio aluno as 

corrigisse, assim, o erro dele passava a não ter papel principal, já que o indivíduo 

tinha a oportunidade de corrigir e aprender com seu erro, pois em suas correções a 

professora fazia com que o aluno refletisse sobre seu erro. Ao tomar essa atitude, 

cremos que a professora atendia  o ritmo em que o aluno estava,  auxiliando-o em 

seu processo de aprendizagem. Ferreiro (1985), se propõe a analisar a tríade 

presente, que se materializa em: o sistema de notação alfabética e suas 

especificidades e concepções tanto do que aprende quanto para o que ensina. 

Segundo Mainardes (2009), os ciclos de aprendizagem voltam o olhar diferenciado 

aos diversos níveis de ritmos e aprendizagem dos alunos, por isso, trata-se de uma 

proposta ancorada na pedagogia diferenciada. Pinto (2002), afirma que o tratamento 

da heterogeneidade está estritamente ligada à proposta dos ciclos, pois o modo 

como o erro do aluno é tratado ganha papel central neste meio. Sobre o bom perfil 

do professor,  Leal (2005, p. 91) comenta que o mestre alfabetizador, atua 

simultaneamente com os alunos, atendendo às diferentes demandas e auxiliando-

os.  

 Considerando agora o aspecto da não realização da atividade proposta no 

tempo previsto, foi verificado se esses indivíduos poderiam com e/ou sem a 

autorização da professora ajudar aos colegas nessa empreitada. Houve, conforme 

verificamos, uma defasagem neste tipo de investimento, visto que, entre as dez 

aulas observadas, somente em uma, o  aluno pôde ajudar seu colega com a 

autorização da professora. Por outro lado, sem a autorização, não ocorreu nenhuma 

vez a ajuda dos colegas entre si. Podemos ver esse aspecto no seguinte relato: 
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1º ano do 1º ciclo. 

 

A professora chamou até a sua mesa aqueles que já tinham terminado a atividade 

para corrigir e ficou aguardando aqueles que ainda não tinham terminado. Os 

alunos que esperavam os coleguinhas terminarem, ficaram sentados no chão em 

rodinha conversando. 

 

 
 Leal (2005, p.97) aponta a importância de, na correção, a atuação  dentro 

grupo ocorrer, “por propiciar, de modo mais íntimo, trocas de experiências entre os 

alunos, levando-os a compartilhar saberes, a levantar questões e respostas que os 

adultos escolarizados nem sempre se propõem”. Seria interessante a professora 

propor essa ação dos alunos para haver mais trocas entre eles. 

 Agora, ao analisar a participação de estagiárias/pibidianas, foi perceptível que 

em todas as observações houve intervenções, a pedido da professora regente da 

turma. No decorrer das intervenções, percebeu-se um direcionamento ao 

atendimento a alunos com mais dificuldades de aprendizagem. Ao auxiliar as 

crianças nas atividades, eram utilizados meios diferentes. Para o aluno autista, 

usava-se o alfabeto móvel, figuras e o concreto, isso servia como apoio para 

aproximar o aluno do instrumento utilizado, como ilustrado a abaixo:   

 

 

  

 De acordo com as dificuldades, as estagiárias intervinham, ajudando nas 

atividades propostas pela professora da classe. 
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 A partir dos dados apresentados, e diante da nova lógica do ensino em ciclos, 

percebemos que em muito temos que caminhar no que alguns autores vem 

apontando como a didatização do ensino. Ou seja, se por um lado, profissionais já 

concebem um ensino ancorado no atendimento da diversidade na sala de aula, por 

outro, há uma necessidade urgente de, em programas de formação continuada, na 

formação inicial, contemplar aspectos do “como fazer”, do processo metodológico da 

sala de aula.  

A quantidade de alunos presentes na sala de aula acompanhada, ao nosso 

ver, poderia possibilitar intervenções específicas mais facilmente, por parte da 

professora e, mais, a mesma poderia potencializar as trocas entre os pares, visto 

que havia disponibilidade dos mesmos, entretanto, um notório bloqueio por parte da 

mestra. Foram raras as participações neste sentido. 

 Prosseguiremos apontando as considerações finais  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conforme foi anunciado na introdução desse trabalho,  a proposta de a 

analisar se, a partir de uma lógica de escolarização ciclada, a qual defende, 

oficialmente, o atendimento da heterogeneidade das aprendizagens presentes na 

sala de aula, a professora por investigada fazia, em sala de aula, um trabalho 

diferenciado procurando atender à diversidade de sua sala de aula. Tratava-se de 

uma turma do primeiro ano do primeiro ciclo de uma escola pública do Distrito 

Federal. Dessa maneira, examinamos, dentro da prática pedagógica, as escolhas  

"didáticas" e "pedagógicas" (CHARTIER, 2000) passando, assim, a ser a base do 

professor no ciclo. Assim, consideramos, neste trabalho, a proposta dos ciclos, bem 

como a discussão da heterogeneidade no ciclo da alfabetização. 

 Ao analisarmos a proposta da professora considerando aqueles aspectos, 

observamos, a partir da forma como o ambiente de sala de aula era organizado, que 

esse aspecto podia ser contemplado, dado que a professora organizava os alunos, 

sistematicamente, em semicírculo. Autores como Lamoréa (1996) atestam a 

relevância desse formato para o estabelecimento de trocas interessantes, 

superando, dessa forma, formatos tradicionais que ainda predominam em muitas 

escolas, a exemplo das cadeiras enfileiradas.  

 Partimos, então, para a proposta de escrita e leitura sugeridas pela docente 

aos educandos. Durante as análises, foi perceptível que a professora se preocupava 

com os alunos que estavam em desvantagem e tentavam contribuir para o avanço, 

entretanto,  em relação ao aluno especial, ela parecia se distanciar de sua obrigação 

e deixava esse papel às estagiárias. É interessante frisar, também, que suas 

intervenções com o grupo-classe, especificamente no concernente a esse aspecto 

da heterogeneidade, não foram sistemáticas. Sobre esse assunto, Leal (2009) 

aponta como é preciso progredir quanto ao ensino e o atendimento da 

heterogeneidade no ciclo. Cunha (2007), aponta, em sua pesquisa, que professoras 

mostraram dificuldades quanto ao tratamento dos diferentes ritmos de aprendizagem 

em sala de aula com os (1º e 2º ciclos). Dessa forma, percebe-se que não basta 

atender somente alguns alunos e não assegurar a aprendizagem de outros. É 

necessário que se avance nos ciclose dentro deles. Dentro da proposta, a 

professora parecia estar mais implicada nos esquemas (GOIGOUX, 2002), de 
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exclusão que impossibilitava alunos, em específico, na efetiva implicação nas 

atividades propostas. E a professora, ao analisar os quadros, parecia mais 

preocupar em dar uma sequencia de atividades, sem se importar se os alunos 

estavam tendo, efetivamente, um significado quanto às atividades. Segundo Pinto 

(2002), esse planejamento de uma sequencia didática não viabiliza aos alunos um 

avanço significativo no aprendizado. 

 Dentro das estratégias pedagógicas, notamos o atendimento individualizado 

aos alunos, o que é muito positivo, pois na correção, ou até durante a realização das 

tarefas, a professora sempre estava disposta a ajudar os alunos. Darsie (1996) 

enfatizao acompanhamento do processo de aprendizagem diante do erro e a 

mediação que o professor pode fazer diante do fato e que vimos que a professora 

fazia durante as atividades propostas na sala de aula. Essa postura, conforme  

Darsie (1996) e Pinto (2002)  tem implicações significativa no processo de 

aprendizagem das crianças. Destaco a ausência de responsabilidade da professora 

regente quanto ao aluno especial, e chamo a atenção para a forma como a classe 

inclusiva vem sendo inserida nas escolas, prejudicando tais alunos pelo despreparo 

de muitos professores e falta de interesse dos mesmos em atender as dificuldades 

presente dentro deste contexto. Ao finalizar as considerações, destacamos a 

importância da aprendizagem significativa dentro da escolarização em ciclos. 

Percebemos, durante o estudo, que havia um tratamento aos diferentes ritmos de 

aprendizagem, mas não para todos, e que essas intervenções que ocorreram 

estavam mais ligadas à quantidade e ao resultado do que a aprendizagem com 

significado para o aluno. Fica clara a intencionalidade oficial do ciclo: oferecer mais 

tempo ao sujeito que aprende, entretanto, no contexto investigado, havia uma nítida 

preocupação com o volume de atividades, não com o acompanhamento, por parte 

dos alunos, das mesmas.  

 Para dar continuidade ao debate e a análise aqui explanado, seria 

interessante analisar se houve produções textuais durante as aulas e se ocorria de 

uma maneira que abrangesse o trato da diversidade de aprendizagem. Seria positivo 

explorar as diversas lacunas que abordam o trato dos diferentes ritmos de 

aprendizagem, como a  visão dos alunos quanto ao trato de suas dificuldades, a 

visão da escola em relação ao conceito, o que professores entendem como ciclos e 

se há uma aceitação por parte deles. Para assim, entender, efetivamente a prática 
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pedagógica e o trato da diversidade das aprendizagens. Ficam, portanto, 

encaminhamentos e sugestões para futuras pesquisas na área. 
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