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RESUMO 

Este estudo investigou concepções da prática docente quanto às dificuldades de aprendizagem 
enfrentadas por alunos do Bloco Inicial de Alfabetização como, também, analisou as 
estratégias docentes para lidar com a heterogeneidade das aprendizagens sobre a leitura e a 
escrita.Recorre-se a algumas contribuições teóricas, tais como: Soares (1998); Morais (2012; 
2005); Oliveira-Mendes (2011; 2010; 2004); Ferreiro; Teberosky(1985) Silva; 
Castanheira(2005); Leal(2005); Silva(2012), entre outros autores. O intuito foi realçar alguns 
aspectos teóricos relativos ao tema. Como instrumento metodológico, utilizou-se a entrevista 
de grupo focal, que,Segundo Power e Single (1996, p.449), é “um conjunto de pessoas 
selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é o objeto de 
pesquisa, a partir de sua experiência pessoal”. Participaram da pesquisa três professoras dos 
três anos do Bloco Inicial de Alfabetizaçãode uma instituição pública situada em Ceilândia no 
Distrito Federal. Os resultados, de um modo geral, apontaram para a utilização de diferentes 
recursos didáticos e o agrupamento dos alunos para a diversificação de atividades, priorizando 
o atendimento dos diferentes ritmos de aprendizagem e o avanço dos educandos. 
 
Palavras-chaves: Alfabetização, Letramento, Dificuldade de aprendizagem, Heterogeneidade 
na sala de aula. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso é um requisito parcial para a obtenção do 

título Licenciado em Pedagogia, conforme orientações da Faculdade de Educação da 

Universidade de Brasília. É composto por três partes: o memorial educativo, a pesquisa e 

minhas perspectivas profissionais. 

No memorial educativo, falo da minha família, infância; faço um resgate de minha 

trajetória escolar, destaco, ainda, pontos relevantes da minha formação no curso de Pedagogia 

na Universidade de Brasília. 

A monografia com o tema Bloco inicial de alfabetização: um olhar ao tratamento dado às 

dificuldades de aprendizagem dos educandos discute temas, tais como:Alfabetização, 

Letramento; concepções e tratamento didático dado às dificuldades de aprendizagem nessa 

etapa da escolarização básica. 

Finalizo o trabalho apontando minhas perspectivas profissionais, nas quais demonstro 

todo o meu desejo de continuar a minha jornada de estudo na área de educação. 
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MEMORIAL 

 

Nasci no dia 05 de Novembro de 1994 em Ceilândia no Distrito Federal, cidade que 

gosto muito e que guarda toda minha trajetória de vida. Nela, eu nasci, cresci, passei minha 

infância e juventude. Todas as minhas recordações, lembranças e memórias, nela estão 

situadas. Porém, no momento, não tenho vontade de passar minha vida adulta. 

Sou a irmã mais velha. Tenho apenas um irmão que se chama João Paulo. Tenho uma 

família unida, pais incríveis: Valdenize e Anézio, aos quais busco, sempre que posso, deixá-

los orgulhosos como forma de retribuir todo investimento que fizeram por mim. 

Entrei na escola aos cinco anos. Nesta época, minha mãe percorreu muitas instituições, 

mas não conseguiu uma escola pública com vaga disponível para minha matrícula, e, assim, 

me matriculou em uma escola particular. Lembro-me que era uma escola bem pequena e eu 

chorei durante todo o ano que estive lá. Tive muita facilidade ao aprender a ler e escrever. 

Aos seis anos, já estava alfabetizada, lia e interpretava pequenos textos. No ano seguinte, fui 

para a escola pública. Gostava muito da escola, os professores sempre foram muito 

atenciosos. Fui boa aluna. 

Nos anos finais do Ensino Fundamental, tive ótimos professores e ótimos colegas de 

turma. Competíamos para ver quem iria tirar a melhor nota na prova, competíamos para ver 

quem teria mais “dez” no boletim. Isso era ótimo! Reuníamos a tarde ensaiando para 

apresentações, estudando para provas, conhecíamos as famílias uns dos outros, acabávamos 

tendo também um bom relacionamento com os pais dos colegas, pois estávamos sempre 

reunidos fazendo trabalhos. 

Nunca ficava abaixo da média. Quase sempre, notas superiores a 8,0. Porém, quase fui 

reprovada na oitava série. Fiz aula de reforço para fazer a prova de recuperação de 

matemática, mas não consegui aprender com a professora contratada por minha mãe. Então, 

como nessa época eu não tinha computador, passava as tardes na Biblioteca da escola, vendo 

vídeos com explicações de professores de matemática e aprendi todo oconteúdo, praticamente 

sozinha. 

No ensino médio, senti os professores mais rígidos. Mesmo assim, tínhamos uma boa 

relação, continuava a ser boa aluna, estava entre os melhores e continuava a perceber 

professores que acreditavam em mim e no meu potencial. No terceiro ano, a preocupação com 

o vestibular foi muito forte. Os professores disponibilizavam-se a ir à tarde na escola para nos 
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ajudar em redação, dar dicas para auxiliar no vestibular, mas, nesse ano, eu trabalhava como 

estagiaria no Tribunal Regional do Trabalho que fica na Asa Norte e, por isso, não era 

possível ficar na escola no período vespertino. Sempre estudei em escola pública. No meu 

trabalho, sempre fui incentivada a estudar. Meu chefe e minha supervisora me deram todo 

apoio para realizar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e o PAS, (Programa de 

Avaliação Seriada). Mesmo no horário do estágio, não tendo nenhuma tarefa a ser realizada, 

eles aceitavam que eu usasse o “horário livre” para estudar e realizar as tarefas da escola. 

Durante o Ensino Médio fiz o PAS e o ENEM, incentivada pelos meus colegas de 

trabalho e professores. Consegui uma bolsa parcial pelo PROUNI(Programa Universitário), 

para cursar Pedagogia em uma Universidade privada. Cheguei a fazer minha matrícula na 

instituição em que fui selecionada. Dias depois, recebi a notícia de que tinha sido aprovada no 

PAS para o curso que eu tanto queria. Foi uma alegria imensa para mim, mas ainda foi maior 

para os meus pais, pois, devido à falta de oportunidades,eles ainda não conseguiram concluir 

o ensino médio e, com isso, uma filha na universidade era como um sonho realizado. Na 

realidade, nunca tivemos condições financeiras para investir em cursinhos preparatórios e em 

nossa família havia uma quantidade mínima de graduados. 

A partir disso, tudo mudou, tive que aprender a pedir informação, a fazer novas 

amizades, logo tive que aprender a conversar com pessoas desconhecidas, enfim, aprender a 

“andar sozinha” e isso me fez crescer muito. No início, tive muito medo e pensava que não 

iria conseguir. Hoje vejo o quanto cresci com tudo e o quanto essas coisas do cotidiano afetam 

em minha formação, pois essas novas experiências fizeram-me renovar e provar, a mim 

mesma, mais uma vez, minhas capacidades, fizeram me sentir mais segura sobre mim e sobre 

o que quero para minha vida. 

O curso de Pedagogia abriu novos horizontes, passei a ter um olhar bem diferente sobre 

as questões educativas. Todas as disciplinas contribuíram para agregar novos conhecimentos. 

Preocupei-me em estar sempre atualizada nas notícias sobre a educação no país, pesquisando, 

sempre que possível. 

Durante o curso, tive ótimos professores. Vale ressaltar a minha professora de Ensino e 

Aprendizado da Língua Materna e também orientadora do Projeto III, Vera Freitas, a 

professora Paula Cobucci de Processo de Alfabetização, que foi muito especial para mim, me 

instigou a querer encontrar mais respostas sobre o processo de alfabetização que os alunos 

estão inseridos, como acontecem os testes de psicogênese, o que dizem os teóricos e foi por 

isso que resolvi realizar este trabalho final. O professor Cristiano Muniz de Matemática I e 
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Matemática II, por trabalhar a matemática de uma forma tão prazerosa ao aluno. A professora 

Cristina Leite por meio da disciplina de Educação em Geografia e Tópicos Especiais em 

Prática Pedagógica (Cartografia), professor Renato Hilário em Projeto II e Educação de 

Jovens e Adultos, a professora orientadora do Projeto IV Teresa Cristina Siqueira e minha 

querida orientadora deste trabalho Solange Alves. Com estes e outros que não foram citados, 

procurei ter boas relações durante as aulas. E, com isso, cursei disciplinas que reforçaram 

ainda mais a certeza da escolha do curso. Sinto-me em casa, apesar de toda minha timidez. 

Fiz o projeto IV com a professora Teresa Cristina. Realizei a primeira fase do projeto na 

Escola Classe 19 de Ceilândia. Era uma turma de quinto ano, com vinte alunos, tinha sido 

reduzida devido um aluno ter DPAC- Desordem do Processamento Auditivo Central e outro 

com TDAH- Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O perfil histórico, cultural e 

econômico dos alunos eram fatores predominantes no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem. A realidade dos alunos eramuito difícil e, certamente, esse contextofazia com 

que  ficassem prejudicados no seu processo de aprendizagem. Muitos dos aprendizes sofriam 

dificuldades para aprender. Conversando com a professora e observando-os, vi que muitos 

deles não tinham o acompanhamento dos pais. Muitos nem sequer tinham um pai ou uma 

mãe. Viviam em um contexto muito complicado. A maioria enxergava a escola como refúgio 

para esquecer um pouco da realidade em que viviam em casa, com a família. Eram alunos 

carentes e era notável que muitos não tomavam banho ou almoçavam antes de irem à escola. 

E tudo que eles tinham, era a escola, era a amizade com os colegas, era a merenda... 

Agora o fato que mais me deixou triste foi saber que a turma perdeu um aluno em um 

incêndio que aconteceu na Ceilândia no dia em que a ex- professora tirou um abono. Neste 

dia, o aluno ficou em casa juntamente com sua irmã. Um jovem ateou fogo na casa por conta 

de uma dívida com o irmão mais velho do aluno. Por ele ser amigo do irmão mais velho, 

sempre frequentou a casa e, nesse dia,havia dito que esqueceu algo na casa deles e que queria 

entrar para pegar. Levou cada um para um quarto e ateou fogo nos colchões. 

A professora com toda situação se sentiu culpada por ter tirado um abono logo naquele 

dia e pediu afastamento da escola. A profissional atual que me acompanhou durante as 

observações contou o quanto a turma sofreu pela perda desse aluno. O pior de tudo é que ele 

estudava junto com o primo também da turma. Ele viu o corpo logo após o ocorrido. Sofreu 

muito a perda do primo, chorava muito nas aulas e foi encaminhado para fazer tratamento 

com a psicóloga. 
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A experiência que tive nessa primeira fase do estágio me fez pensar muito sobre a 

profissão a qual havia escolhido.  Perguntava-me: será que estou preparada para lidar com 

problemas dessa natureza? Será que vou ser capaz de atender meus alunos, auxiliando-os, 

apesar de todasas dificuldades? Apesar do amor pela educação, confesso que, nesse momento, 

me questionei bastante sobre a minha escolha. 

Já na segunda fase, interagi com uma turma de segundo ano. Havia dois alunos com 

TDHA – Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Era uma turma muito 

participativa, que gostava das atividades que a professora desenvolvia com eles. Eram alunos 

carinhosos com os funcionários da escola. O perfil econômico deles era notável. Alguns não 

tinham boas condições financeiras. A professora chegou a comprar cadernos e lápis para 

alguns alunos, porque os pais não tinham condições para comprar. Nessa turma, a maioria dos 

pais participava das reuniões, porém uma minoria nem sequer acompanhava os filhos nas 

atividades que deveriam ser feitas em casa. Isso era o que mais atrapalhava no 

desenvolvimento desses alunos. 

Uma coisa que me chamou muito a atenção foi o fato de os educandos reconhecerem 

que tinham colegas especiais na turma e que eles precisavam auxiliá-los e respeitá-los. A 

turma era muito solidária, os educandos estavam sempre ajudando a professora, uns aos 

outros. Encantei-me com a educação e carinho que tinham com os colegas e funcionários da 

escola. 

Realizar o estágio só fez confirmar a minha escolha de ser educadora, de fazer a 

diferença na vida dessas crianças. Foi uma oportunidade única, que me fez crescer ainda mais 

no meu curso. 

Oitavo semestre, hora de escrever minha monografia. Entrei em desespero, porque não 

sabia exatamente qual seria meu objeto de pesquisa. Juntei minha experiência com o tema do 

projeto III: Alfabetização e Linguagem – A influência da fala na escrita, com a minha 

experiência no Projeto IV- Psicologia e Práticas Pedagógicas. Entrei em contato com a 

professora Otília Dantas, pois era a única que imaginei que pudesse me orientar com o tema. 

Ela, atarefada, não pôde me orientar, mas imediatamente me ajudou, apresentando a 

professora Solange. 

Eu não a conhecia. Tive muito medo. Ainda mais porque iria começar do zero, com uma 

professora que eu nem imaginava como seria.  Após conhecê-la, vi o quanto é maravilhosa! 

Mostrou-se dedicada a me ajudar, me emprestou vários livros. Tivemos um pequeno 
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problema que dificultou um pouco nossos encontros, pois ela adoeceu. Mesmo doente, esteve 

disposta a me orientar, fazendo as correções do trabalho, me dando sugestões e me 

incentivando a produzir por e-mail.  

Hoje, no segundo semestre de 2015, estou tendo o privilégio de fazer minha 

monografia. Entendo assim, que o projeto V é uma organização das várias leituras, 

indagações e discussões que desenvolvi durante minha graduação e prática pedagógica. 

Por fim, penso que, ao fazer o memorial, a última coisa que ele se torna é pessoal, no 

sentido de se tratar de uma única pessoa, para fazê-lo muitos são os personagens que 

compuseram essa história, nesse caso, minha história. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O interesse pelo tema surgiu durante a inserção na disciplina Processos de 

Alfabetização, especialmente quando estudamos o livro: “Psicogênese da Língua Escrita”, de 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Ali, entendi que o erro, que, para muitos professores, é 

considerado uma dificuldade do aluno, na verdade, é um caminho que o aluno percorre para 

conseguir compreender o funcionamento da escrita alfabética.  

O objetivo geral deste trabalho é analisar concepções e práticas docentes relativas ao 

tratamento da heterogeneidade de aprendizagem dos alunos no ciclo de alfabetização, na área 

de língua portuguesa. E, tem como objetivos específicos, analisar se os encaminhamentos 

didáticos adotados tem contribuído para o avanço do aprendiz e também analisar a presença 

(ou ausência) de um trabalho focado na perspectiva de alfabetizar letrando.  

No estudo, recorri à Teoria da Psicogênese da língua escrita (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1985), a qual, entre outros aspectos, traz reflexões acerca da apropriação do 

objeto “escrita alfabética” pelo sujeito aprendiz.  Trouxe, ainda, contribuições de autores nos 

eixos da alfabetização e do letramento (MORAIS, 2012; 2005; SOARES, 2003; 1998) entre 

outros no eixo do tratamento da diversidade de aprendizagens (OLIVEIRA-MENDES, 2011; 

SILVA; CASTANHEIRA, 2005; LEAL, 2005; SILVA, 2012). 

Diante do conteúdo proposto, anuncio, a seguir, o referencial teórico, a metodologia 

empregada, a análise dos resultados e, por fim, as considerações finais do estudo.  
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2 CONCEPÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA E O OLHAR À HETEROGENEIDADE DAS APRENDIZAGENS 

 

Este capítulo é destinado ao referencial teórico. Na primeira parte, ressalto algumas das 

contribuições teóricas nos eixos da alfabetização e do letramento, inclusive, realçando a 

perspectiva defendida pelos autores de se alfabetizar letrando. Em seguida, trago teóricos que 

problematizam o tratamento da diversidade das aprendizagens na sala de aula. 

 

2.1 Alfabetização e letramento: algumas reflexões teórico-metodológicas 
 

A partir da década de 1980, o ensino da leitura e da escrita, desenvolvido por meio dos 

antigos métodos de alfabetização e presentes nas cartilhas, passou a ser criticado. O conceito 

de alfabetização, assim como suas práticas de ensino, sofreram alterações ao longo da 

história. 

No que se refere à alfabetização, a leitura e a escrita eram consideradas como processos 

de codificação e decodificação e, para ensiná-las, era preciso escolher métodos entre 

analíticos e/ou sintéticos. 

Neste período, posturas didáticas passaram a ser revistas em decorrência do que se 

vinha praticando nos sistemas de ensino em termos de alfabetização. No rol dessas 

contribuições, cabe destacar a teoria da Psicogênese da Língua Escrita. 

As pesquisas de Emília Ferreiro concentram o foco nos mecanismos cognitivos 

relacionados à leitura e à escrita. As descobertas de Piaget e Ferreiro realçam o papel ativo do 

sujeito no processo de (re)construção do conhecimento, contrariando, conforme frisei 

anteriormente, posturas didáticas e pedagógicas até então predominantes no Brasil.  

Ferreiro (1985) critica a alfabetização tradicional, já que essa perspectiva julga a 

prontidão das crianças para o aprendizado da leitura e da escrita por meio de avaliações de 

percepção e de motricidade.  

Ainda segundo a autora, a alfabetização também é uma forma de se apropriar das 

funções sociais da escrita. De acordo com suas conclusões, desempenhos apresentados por 

crianças de classes sociais diferentes na alfabetização não revelam capacidades desiguais, mas 

o acesso maior ou menor a textos lidos e escritos desde os primeiros anos de vida. 



20 
 

Nesse caso, toda criança passa por quatro fases: na pré-silábica, os alunos têm 

dificuldades de diferenciar letras e desenhos e representam/notam as palavras usando figuras, 

letras, números, entre outros símbolos. Na fase silábica, as crianças desenvolvem um critério 

de diferenciação, de forma que o número de silabas da palavra falada é usado como referência 

para decidir com quantas letras esta mesma palavra deve ser escrita. Ou seja, a criança passa a 

usar os sons como critério para decidir que letras devem ser empregadas para formar uma 

palavra. Desse modo, as letras começam a adquirir valores sonoros relativamente estáveis e as 

partes sonoras semelhantes entre as palavras passam a ser expressas por letras semelhantes. 

Depois, a fase Silábico-alfabética que é o estágio intermediário entre a hipótese silábica e 

alfabética. Nesse momento, a criança passa a refletir sobre as partes internas as silabas, 

refinando a reflexão sonora. Por fim, Alfabético. Nesse estágio, a criança realiza uma analise 

fonológica da palavra. Por isso, ela é capaz de usar os fonemas para produzir diferenciações, 

estabelecendo uma correspondência grafema- fonema. Em outras palavras, a criança elaborou 

uma concepção alfabética de escrita e daí para frente, está habilitada a utilizar as propriedades 

produtivas do sistema alfabético para escrever qualquer palavra. 

 Assim, a partir das contribuições da teoria da Psicogênese da língua escrita, houve 

mudanças significativas nas formas de conceber, de ensinar e de compreender o processo de 

apropriação da escrita pela criança.  

Emília Ferreiro (1985) também deixa claro que o que ocorre é a apropriação de um 

sistema de escrita, não um código Ao se referir ao código, Morais (2005, p. 31) aponta que ele 

é caracterizado pelo “uso de um conjunto de sinais que substituem os sinais de outro sistema 

notacional, no nosso caso, o alfabético”. Sendo assim, para um sujeito utilizar esse código, o 

autor relata que é necessário que ele já tenha entendido o funcionamento do sistema 

notacional (sistema alfabético), cujos símbolos foram substituídos e memorize os novos 

símbolos substitutos. 

Como já mencionado, Morais (2005) enfatiza que código é um conjunto de sinais que 

substitui um sinal do nosso sistema alfabético, por exemplo, uma letra. Desta forma, quando 

um adulto utiliza o conceito de escrita alfabética relacionado a um código, essa atitude reflete 

numa ideia de que não existe uma complexidade envolvendo a alfabetização, algo que não 

condiz com a realidade existente na mente do educando. 

Morais (2005) também critica as concepções propostas dos métodos tradicionais de 

alfabetização e faz uma análise ressaltando que tinham uma visão equivocada sobre como um 
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indivíduo aprende a escrita alfabética, pois, de acordo com os métodos sintéticos, por 

exemplo, para aprender a ler e escrever, seria preciso ter habilidades, perceptivas e motoras, 

ou seja, se resumia à memorização de sons e traçado das letras. 

Leal e Morais (2010) e Morais (2005) elaboraram uma lista das propriedades do sistema 

de escrita alfabética (doravante, SEA) que o aprendiz precisa reconstruir em sua mente para se 

tornar alfabetizado: 

1. escreve-se com letras, que não podem ser inventadas, que têm um 
repertório finito e que são diferentes de números e de outros símbolos; 2. as 
letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças na 
identidade das mesmas (p, q, b, d), embora uma letra assuma formatos 
variados (P, p, P, p); 3. a ordem das letras no interior da palavra não pode ser 
mudada; 4. uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em 
diferentes palavras, ao mesmo tempo em que distintas palavras 
compartilham as mesmas letras; 5. nem todas as letras podem ocupar certas 
posições no interior das palavras e nem todas as letras podem vir juntas de 
quaisquer outras; 6. as letras notam ou substituem a pauta sonora das 
palavras que pronunciamos e nunca levam em conta as características físicas 
ou funcionais dos referentes que substituem; 7. as letras notam segmentos 
sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos; 8. as letras têm 
valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro e 
certos sons poderem ser notados com mais de uma letra; 9. além de letras, na 
escrita de palavras, usam-se, também, algumas marcas (acentos) que podem 
modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas onde aparecem; 10. as 
sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais (CV, 
CCV, CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC...), mas a estrutura predominante 
no português é a sílaba CV (consoante – vogal), e todas as sílabas do 
português contêm, ao menos, uma vogal (MORAIS, 2005 p.42) 
 

 

Por muito tempo, pensava-se que ser alfabetizado era ter conhecimento das letras. 

Atualmente, é notável que o conhecimento das letras não é suficiente, mas, necessário. É um 

processo que requer a apropriação do sistema alfabético, porém o indivíduo precisa 

compreender o funcionamento e os fundamentos desse sistema. 

Saber ler e escrever não é apenas estabelecer correspondência. Segundo Ferreiro (1992, 

p. 32), “o processo de aquisição da língua escrita não é um processo linear, mas um processo 

com períodos preciosos de organização”. Cada um desses períodos exige situações conflitivas 

que podem antecipar-se. Desta forma, entende-se que a alfabetização não é marcada pelos 

processos de codificação e decodificação, mas envolve um processo rico e complexo de 

apropriação de um sistema notacional. O conceito defendido por Soares (1998) se refere ao 

processo pelo qual se adquire uma tecnologia, sendo esta a escrita alfabética e as habilidades 

para utilizá-la lendo e escrevendo. Dominar tal tecnologia, envolve o conhecimento de como 
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compreender o funcionamento do alfabeto, memorizar suas convenções, letra-som e dominar 

o seu traçado. 

A autora quer dizer que esse processo implica no aprendizado de uma técnica que 

consiste em levar o aluno a ser capaz de estabelecer relações entre sons e letras. A autora 

defende que o domínio dos princípios técnicos da escrita alfabética supõe compreender as 

representações gráficas. Daí surge a necessidade de alfabetizar com uma diversidade de textos 

de uso social, sem o uso da cartilha, incentivando os alunos a produzir, interpretar e 

compreender o seu uso, a fim de corrigir e refazer, criando, assim, situações desafiadoras para 

que assumam o papel de leitores e escritores competentes. 

         Sobre esse assunto, Morais (2005) realça que a alfabetização é um processo de 

construção de hipóteses sobre o funcionamento do sistema alfabético de escrita. Para aprender 

a ler e a escrever, o aluno precisa participar de situações que o desafiem, que coloquem a 

necessidade da reflexão sobre a língua, que o leve, enfim, a transformar informações em 

conhecimento próprio. É utilizando-se de textos reais, tais como listas, poemas, bilhetes, 

receitas, contos, piadas, entre outros gêneros, que os alunos podem aprender muito sobre a 

escrita. 

A partir da década de 1990, o conceito de alfabetização passou a ser vinculado ao 

letramento. Freireafirma que “ser alfabetizado é ser capaz de dominar a leitura e a escrita 

como um meio de tornar-se consciente da realidade e transformá-la”. (2003, p. 36). 

A respeito desse assunto, Soares (2009, p. 40) realça que: 

Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; 
alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo 
letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento é não só aquele que 
sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, 
pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente as demandas sociais de 
leitura e de escrita. 
 

Assim, a autora define o letramento como uso social da leitura e escrita não só de 

quem sabe ler e escrever, mas exerce práticas sociais de leitura e escrita. Ou seja, ser capaz de 

preencher formulários, compreender informações contidas em placas, entender uma receita, 

enfim, tem que saber usar a leitura e a escrita socialmente para ser considerada uma pessoa 

letrada. É importante destacar que a autora não defende a existência de iletrismo nas 

sociedades industrializadas, pois para ela, todos possuem um nível de letramento ao contrário 

da alfabetização que seria apropriada nos sistemas de ensino. 
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Entende-se que o letramento é a base para que o indivíduo se desenvolva socialmente, 

pois é a partir do momento que ele domina a leitura, que, de fato, consegue se envolver com 

as práticas sociais de leitura e escrita que estão rodeadas em um contexto social mais amplo 

que a instituição escola, por exemplo.  

Sendo assim, o letramento, segundo Tfouni (2002, p. 9-10), 

procura estudar e descrever o que ocorre na sociedade quando adotam 
um sistema de escritura de maneira restrita ou generalizada; procura, 
ainda, saber quais as práticas psicossociais substituem as práticas 
letradas em sociedades agrafas, letramento, assim, tem por objetivo 
investigar não somente quem e alfabetizado, e, nesse sentido, desliga-
se de verificar o individual e centraliza-se no social. 

Dessa forma, com a ideia dos autores citados anteriormente e de acordo com Tfouni 

(2002), pode-se concluir que o letramento tem por objetivo investigar não somente quem e 

alfabetizado, mas também quem não é. 

Acho oportuno ressaltar que o domínio do sistema alfabético de escrita não garante que 

sejamos capazes de ler e reproduzir gêneros textuais, assim, não basta apenas ser alfabetizado. 

Nessa perspectiva, Soares faz uma distinção entre alfabetização e letramento: 

Alfabetizar e letrar são duas coisas distintas, mas não inseparáveis, ao 
contrário, o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever 
no contexto das práticas sociais de leitura e da escrita, de modo que o 
indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado (SOARES, 
1998, p. 47). 
 

A autora ainda pontua que: 

É possível alfabetizar letrando, isto é, podemos ensinar as crianças e 
adultos a ler, a conhecer os sons que as letras representam e, ao 
mesmo tempo, com a mesma ênfase, convidá-los a se tornarem 
leitores, a participarem da aventura do conhecimento implícita no ato 
de ler (SOARES, 2003, p. 90). 
 
 

Adentrando no que alguns autores têm denominado de “alfabetizar numa perspectiva 

para o letramento”, Santos e Albuquerque (2005) afirmam quealfabetizar letrando é não só 

oportunizar situações de aprendizagem da língua escrita das quais tenha acesso aos textos 

esituações sociais de uso deles, mas, também, criar condições de compreensão e 

(re)construção do sistema de escrita alfabético. 
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A aprendizagem dos alunos ocorre não somente por mediação de um professor na sala 

de aula. Muito antes de o aluno ir à escola, ele já tem o contato com a língua escrita no meio 

social, convivendo com familiares, amigos e vizinhos. Além dessas experiências de 

alfabetização em casa, também apresenta um nível de letramento, ou seja, mesmo sem ler 

convencionalmente, a criança já vive inserida no contexto letrado, chegando na escola com 

um nível de letramento e conhecimentos prévios  que devem ser aproveitadas pelo professor.  

Soares (2003, p.90) ainda aponta a distinção e a ligação entre os termos alfabetização e 

letramento 

Alfabetização e letramento são conceitos frequentemente confundidos ou 
sobrepostos, é importante distingui-los, ao mesmo tempo em que é 
importante também aproxima-los: a distinção é necessária porque a 
introdução no campo da educação, do conceito de letramento tem ameaçado 
perigosamente a especificidade do processo de alfabetização; por outro lado, 
a aproximação é necessária porque não só o processo de alfabetização, 
embora distinto e especifico, altera-se e reconfigura-se no quadro do 
conceito de letramento, como também este é dependente daquele. 
 

Diante disso, a autora diz que é percebível que alfabetização e letramento se completam 

mesmo se diferindo. Cabe ao professor unir essas práticas formando alunos que conheçam e 

se apropriem do sistema de escrita alfabética e, ao mesmo tempo, sempre que possível, 

articule esse trabalho com a linguagem presente nos diversos gêneros textuais. Dessa forma, o 

aprendiz estará inserido numa prática de alfabetização e letramento de forma concomitante. 

Para concluir esta seção teórica, destaco que, mesmo que alfabetização e letramento 

caminhem juntos, vivemos em uma sociedade onde as práticas de letramento existem em 

todas as partes, por ser algo social. É importante destacar a necessidade de o professor como 

mediador, ensejando o aluno a produzir escritas desde o início do seu processo de 

alfabetização, testando suas hipóteses em relação à leitura e escrita, mesmo que seu 

conhecimento sobre a escrita ainda não seja suficiente para escrever textos mais extensos. O 

professor pode levá-los a ler e produzir textos pequenos como cantigas e textos, tais como 

convites, bilhetes que são utilizados no dia-a-dia dos alunos. 

A seguir, explorarei um pouco das dificuldades de aprendizagem no campo da leitura e 

da escrita, remetendo-me à diversidade de aprendizagens presente na sala de aula no campo 

da linguagem, no ciclo de alfabetização. 
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2.2 A diversidade de aprendizagem presente em sala de aula no ciclo de alfabetização 

 

No ciclo de alfabetização, espera-se que, ao final do segundo ano, os alunos consigam 

ler e produzir pequenos textos com autonomia e atendendo a diferentes finalidades. No 

entanto, conforme Silva (2012), para que consiga ler e produzir textos com autonomia, 

énecessário que tenha compreensão e domínio de como funciona o Sistema de Escrita 

Alfabética. Silva (2012) ainda ressalta que, se o aluno ainda não tem se apropriado dessas 

habilidades, torna-se necessário desenvolver um trabalho pedagógico, sendo necessário o 

professor realizar uma espécie de diagnóstico, ou seja, um levantamento de dados sobre 

conhecimentos e habilidades já construídos pelas crianças sobre o Sistema de Escrita 

Alfabética para que, a partir dessas informações, o professor estabeleça práticas de 

alfabetização acompanhando a aprendizagem dos alunos em relação a este desenvolvimento. 

Esse diagnóstico pode ser realizado, conforme Silva e Castanheira (2005), de diferentes 

formas, como, por exemplo, observando como os alunos desenvolvem as atividades em sala 

de aula, fazendo análises de suas produções escritas, observações de como leem palavras, 

frases ou textos curtos, realizando entrevista com conversa informal com os alunos e testes 

diagnósticos. Silva (2005) ainda ressalta a importância de combinar dispositivos menos 

estruturados como a observação, com dispositivos mais estruturados que permitem observar, 

mais cuidadosamente, os avanços e as dificuldades das crianças em seu processo de 

alfabetização. 

A partir do momento em que o professor percebe essas dificuldades, concebe esta 

característica de heterogeneidade de aprender não como um fator de exclusão, mas, sim, como 

algo natural, podendo ser trabalhado. Assim, o professor pode buscar tratar essas diferenças 

na perspectiva de garantir as aprendizagens, tendo em vista os direitos de aprendizagem de 

todos os alunos. 

Com isto, atender à diversidade de conhecimentos dos aprendizes, de forma com que 

cada um aprende em sala de aula pressupõe ajustar o ensino às diferentes necessidades de 

aprendizagem da turma. Isto envolve a proposição não apenas de atividades únicas e 

padronizadas, que são realizadas simultaneamente por todos os alunos, mas, também, de 

atividades diferenciadas ou que podem ser respondidas de modos distintos por alunos com 

diferentes níveis de conhecimento. Segundo Silva (2008, p. 53): 

Para o agrupamento dos alunos, é preciso considerar as diferenças das 
aquisições de conhecimentos e experiências dos alunos com a língua escrita. 
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Essas diferenças, comuns em todas as salas de aula, indicarão para o 
professor quais atividades podem ser realizadas por todos os alunos ao 
mesmo tempo, pois envolvem habilidades que todos dominam, e quais 
precisam ser realizadas por meio de orientações específicas para grupos 
diferenciados.   
 

Oliveira (2010), ao acompanhar nove turmas do ciclo de alfabetização (três de cada um 

dos três anos) durante um semestre letivo, observou, em sala de aula, uma escassa presença de 

atividades diversificadas ajustadas aos diferentes níveis de conhecimento dos alunos, ou de 

uma mesma atividade com ajuste às diferentes necessidades de aprendizagem dos educandos. 

Desse modo, percebe-se a importância da realização de atividades coletivas e atividades 

diferenciadas, ajustadas aos níveis de conhecimento de cada aluno. De acordo com Leal 

(2005), uma das habilidades mais relevantes que precisa ser desenvolvida é a de identificar as 

necessidades de cada aluno e atuar com todos, atendendo as diferentes demandas de 

aprendizagem. 

Em outro trabalho, Leal (2005) propõe que o ensino seja planejado levando-se em conta 

a construção de uma rotina que abarque um conjunto de atividades permanentes, atividades 

esporádicas, trabalho com jogos, projetos e sequências didáticas, envolvendo ludicamente as 

crianças em sua realidade, ao mesmo tempo em que favoreça o planejamento e 

acompanhamento sistemático do ensino e das aprendizagens. 

Um das estratégias que alguns professores utilizam para trabalharem melhor com a 

presença da heterogeneidade de saberes na alfabetização é a de diferentes agrupamentos, 

como sugere a autora supracitada. 

Para a autora, essa alternativa pode ser pensada em quatro modos básicos de 

organização das atividades: Situações didática em grande grupo, que são as situações em que 

o professor rege todo o grupo-classe, preparando uma única atividade, tendo em mente que 

todos os alunos desenvolvam determinados conhecimentos ou capacidades; Situações 

didáticas em pequenos grupos, sendo estas muito importantes para que ocorra a troca de 

experiências entre os alunos, no momento em que são propostas atividades unificadas (cada 

grupo trabalha independentemente, mas realiza a mesma tarefa) e atividades diversificadas 

(cada grupo tem uma tarefa a ser cumprida); Situações didáticas em duplas,são momentos 

direcionados, principalmente para os alunos mais tímidos, em que os alunos levantam 

hipóteses, discutem e argumentam sobre suas ideias de uma maneira em que ele não precisa 

disputar a sua fala com um grupo maior; Situações didáticas de trabalho individual, esse 

momento é destinado para que o aluno possa organizar os seus saberes e ele mesmo e o 

professor perceberem o que está faltando (LEAL, 2005). 
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Nessa perspectiva, entendo que a diversificação de atividades e de formas de 

agrupamento constituem estratégias relevantes no tratamento da heterogeneidade de 

aprendizagens, favorecendo o avanço dos conhecimentos dos alunos em leitura e escrita. 

A seguir, destaco a metodologia empregada na pesquisa, indicando o instrumento 

utilizado e o tratamento dos dados.  

 

3 METODOLOGIA ADOTADA NA PESQUISA 

 

 A pesquisa foi desenvolvida por meio da abordagem qualitativa, tendo como 

fundamento uma entrevista com grupo focal realizada com três professoras de uma escola 

publica situada em Ceilândia DF, que possibilitou obter informações necessárias para o 

desenvolvimento do tema proposto. 

Para Ludke e André (1986, p.11), 

 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de 
dados e o pesquisador como seu principal instrumento (...). A pesquisa 
qualitativa supõe o contato do pesquisador com o ambiente e a situação que 
esta sendo investigada, via de regra através do trabalho intensivo de campo.  

 

No que diz respeito aos instrumentos de coleta de dados, utilizei uma entrevista com 

grupo focal. Os sujeitos participantes foram três professoras atuantes no ciclo de 

alfabetização. 

No segundo momento, utilizei um questionário tendo como foco conhecer os perfis 

acadêmico e profissional das professoras. 

Como já ressaltei anteriormente, utilizei entrevista, que é considerada favorável à 

interpretação da realidade pesquisada. Foram gravados os depoimentos dos sujeitos da 

pesquisa por meio de um aparelho celular e anotação de dados em uma caderneta usada 

durante a pesquisa de campo. Neste propósito, os procedimentos de coleta foram 

desenvolvidos com base na teoria de Lüdke e André, que consideram: 

 

A entrevista é uma das principais técnicas de trabalho utilizado nas pesquisas 
sociais, na entrevista a relação que se cria entre entrevistador e entrevistado é 
de interação entre quem pergunta e quem responde. Permite a captação 
imediata e corrente da informação desejada; permite o tratamento de 
assuntos de natureza estritamente pessoale íntimo, bem como os de natureza 
complexo e de escolha individual. (1986, p. 33). 
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Dessa forma, percebo que na concepção de Lüdke e André (1986, p. 26), a pesquisa 

qualitativa possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno estudado, 

o que permite a análise dos dados de forma diferenciada, a partir de experiências vivenciadas 

no processo de compreensão e interpretação do fenômeno estudado.Segundo Power e Single 

(1996, p.449), um grupo focal é “um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por 

pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é o objeto de pesquisa, a partir de sua 

experiência pessoal”. 

Kitzinger (1994, p.103) diz que o grupo é “focalizado” no sentido de que envolve algum 

tipo de atividade coletiva.  

Segundo Morgan e Krueger (1993), a pesquisa com grupos focais tem por objetivo 

captar, a partir das trocas realizadas no grupo, conceitos, sentimentos, atitudes, crenças, 

experiências e reações que não seria possível com outros métodos como, por exemplo, a 

observação. Contudo, a interação que se estabelece e as trocas são estudadas pelo pesquisador 

em função de seus objetivos. 

Dessa forma, segundo os autores Morgan e Krueger, o grupo focal permite uma 

multiplicidade de pontos de vista e boa quantidade de informações, respostas mais completas 

e possibilita também verificar a lógica e as representações que conduzem as respostas, que 

não é possível com aplicação de questionários. 

Gatti (2005) ressalta que o moderador não deve se posicionar ou propor ideias 

diretamente, e, sim, fazer a discussão fluir entre os participantes, fazendo encaminhamentos 

quanto ao tema e intervenções que facilitem a troca de ideias. O objetivo ésempre manter os 

objetivos de trabalho do grupo. Além disso, a autora ressalta que o problema deve estar 

claramente exposto e com roteiro elaborado como forma de orientar a discussão. Este roteiro 

prévio pode ser flexível desde que não perca de vista os objetivos propostos. 

 

3.1 Caracterização da escola 

 

A pesquisa foi realizada numa Instituição pública, situada em Ceilândia Norte. A 

entrevista com as professoras foi previamente agendada, respeitando o horário de todas elas. 

Nos reunimos na sala dos professores e, em seguida, fomos para a sala de Orientação, pois 

estava vazia e, assim, seria melhor para iniciar a conversa. A entrevista foi realizada em 

apenas um encontro e foi realizada no dia 14 de Outubro ás 09:00 da manhã. A escola é um 

centro educativo que harmoniza fé, cultura e vida. Cada aluno é considerado um sujeito ativo 
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que constrói o seu conhecimento por meio das interações e que pode ser um agente de 

transformação social. A instituição é inclusiva e atende a alunos da Educação Infantil, de 

primeiro e segundo período e a alunos de primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental, 

distribuídos entre o turno matutino e vespertino. 

A escola dispunha, na ocasião da pesquisa, de boas condições de conservação e limpeza. 

As salas de aula eram equipadas com TV, DVD, ventiladores e armários para os professores. 

Fisicamente, a escola continha quatro blocos, sendo dois compostos de cinco e dois de seis 

salas. Havia salas extras dos blocos A e D as quais foram construídas devido à necessidade da 

Instituição. Na escola, havia sala de leitura, de recursos e sala de reforço. 

A escola dispunha de outras dependências na ala administrativa que eram: secretaria, 

direção, sala de supervisão administrativa/mecanografia, depósitos para material de limpeza e 

depósito para material pedagógico e, na ala pedagógica, havia sala de supervisão pedagógica, 

sala dos professores, sala de coordenação, sala de orientação pedagógica, banheiros masculino 

e feminino para professores e cozinha. Tinham, ainda, banheiros masculinos e femininos para 

alunos, banheiro adaptado para alunos com necessidades educacionais especiais, cantina, 

depósito para alimentos, sala para auxiliares e banheiro para estes. A instituição utilizava os 

recursos financeiros provenientes de programas de incentivos governamentais, alémde 

eventos promovidos ao longo do ano letivo que eram passeios, festas, bazares, galinhadas e 

outros. 

3.2 Perfis acadêmico e profissional dos sujeitos participantes 

 

Os participantes da pesquisa foram três professoras, sendo uma do primeiro ano, uma do 

segundo ano e uma do terceiro ano do Bloco Inicial de Alfabetização. 

A profissional do primeiro ano era formada em Pedagogia desde 2007, tinha 

especialização em Psicopedagogia. Começou a lecionar aos 22 anos e tinha, ao total, sete anos 

de experiência com alunos em processo de alfabetização. 

A professora do segundo ano fez magistério e, após cinco anos lecionando para turmas 

de alfabetização, decidiu cursar pedagogia. Na ocasião da pesquisa era formada e pós-

graduada em Orientação Educacional. Concluiu o curso de Pedagogia em 2002. Tinha, ao 

total, 13 anos de experiência com turmas de alfabetização. 
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A professora do terceiro ano era formada em Pedagogia desde 2006, é pós-graduada em 

Educação física na educação infantil e tinha oito anos de experiência com turmas de 

alfabetização. 

 

3.3 Análise e discussão dos dados 

 

Recorri, para o tratamento dos dados, à análise de conteúdo temática (BARDIN, 

1977), a qual consiste em uma metodologia de dados qualitativos. Tal como Bardin, 

compreendo que a análise de conteúdo acopla não só a categorização e descrição, como a 

inferência e a interpretação dos dados.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 

Esse estudo analisou concepções e práticas de alfabetização e letramento, buscando 

apreender as alternativas didáticas e pedagógicas para lidar com as dificuldades de 

aprendizagem nesses eixos de ensino de língua portuguesa.  Também analisou quais recursos 

didáticos estão sendo aproveitados pelo professor e se os encaminhamentos didáticos 

adotados para atender a heterogeneidade de aprendizagem tem contribuído para o avanço do 

aluno em cada ano do ciclo I, na área de língua portuguesa. A seguir, destacarei as análises 

buscando articular os relatos dos sujeitos com a literatura eleita nesse estudo.  

 

4.1 Concepção de Alfabetização e Letramento 

 

Neste item, além das concepções de alfabetização e letramento, busquei apreender das 

professoras se estava sendo possível, em sala de aula, alfabetizar em uma perspectiva para o 

letramento. A despeito desse assunto, a professora do segundo ano apontou: 

 

A alfabetização é a compreensão de como funciona o sistema de escrita 
alfabética. É entender e compreender as letras, conseguir ir juntando as 
sílabas percebendo as palavras que são possíveis de se formar... E codificar e 
decodificar... Acho que também o sistema de numeração decimal, ele entra 
nesse processo de alfabetização, compreender as sequências numéricas, as 
dezenas, enfim. (PROFESSORA DO 2° ANO). 
 

Como ressaltei no referencial teórico, por muito tempo, pensava-se que ser alfabetizado 

com êxito era uma questão de escolha de método. Atualmente, é notável que o método 
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limitaesse rico e complexo processo de apropriação da escrita. Para se apropriar desse objeto 

de conhecimento, o indivíduo precisa compreender o funcionamento e os fundamentos desse 

sistema. 

Saber ler e escrever não é apenas estabelecer correspondência. Segundo Ferreiro (1992), 

o processo de aquisição da língua escrita não é um processo linear, mas um processo com 

períodos preciosos de organização. Cada um desses períodos exige situações conflitivas que 

podem antecipar-se). Entende-se, portanto, que se apropriar da escrita alfabética não é um 

processo marcado pela apropriação de um código e, sim, de um sistema. 

A concepção de alfabetização das professoras do primeiro e terceiro anos foi um pouco 

diferente. Segue depoimento da mestra do primeiro ano: 

 

A alfabetização é um processo. É quando a criança se apropria da leitura e da 
escrita de uma forma que compreende já sua função social, né? Os contextos 
em que estão inseridas de um jeito que assim, ela vai se tornando um sujeito 
de seu aprendizado. (PROFESSORA DO 1° ANO) 
 

Sobre esse assunto, Morais (2005) realça que a alfabetização é um processo de 

construção de hipóteses sobre o funcionamento do sistema alfabético de escrita. Para aprender 

a ler e a escrever, o aluno precisa participar de situações que o desafiem, que coloquem a 

necessidade da reflexão sobre a língua, que o leve, enfim, a transformar informações em 

conhecimento próprio. Por outro lado, a professora também se remeteu à função social desse 

processo de alfabetização. Sobre esse assunto, remeto-me ao que Soares (1998) realça acerca 

do letramento. Ou seja, ao se apropriar da linguagem presente nos diversos gêneros textuais, 

os aprendizes fariam uso social da escrita e da leitura nos mais variados contextos sociais.  

Ao tratar especificamente da concepção das professoras acerca do letramento, as 

professoras entrevistadas afirmaram: 

 

Ah, o letramento acho que seria uma amplificação, né?Das habilidades de 
codificação e decodificação pro domínio dos conhecimentos que permite 
(sic) usar essas habilidades nas práticas sociais mesmo de leitura e escrita 
que circulam no meio que o aluno vive. (PROFESSORA DO 1° ANO) 
 

Já o letramento é “a leitura de mundo”, a interpretação que se faz do que é 
visto, do que é vivido. É tanto que as pessoas que não sabem ler já possuem 
letramento. (PROFESSORA DO 2° ANO) 
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O letramento seria a extensão desse processo, levando o aluno a praticar 
leitura no seu convívio social. (PROFESSORA DO 3° ANO) 
 

 

 Todas concordaram que o letramento assume uma perspectiva interdependente à 

alfabetização, mas com suas especificidades. Esse processo é marcado pelo uso social que se 

faz da leitura e da escrita. No caso da mestra do primeiro ano, houve a utilização de termos 

equivocados conceitual e metodologicamente em relação à alfabetização, na medida em que 

concebia como um processo de codificação e decodificação, quando já frisei que esse 

processo é caracterizado pela apropriação de um sistema, não de um código.  

 Ainda me remetendo à compreensão de letramento pelas professoras, cabe ressaltar, no 

caso do segundo ano, o aspecto realçado por Soares (1998) quanto aos níveis de letramento. 

Segundo a autora, nas sociedades industrializadas não há iletrismo. Todo sujeito, mesmo sem 

ter vivenciado o processo de escolarização, possui um nível de letramento.  

Reportando-me ao que as mestras apontaram sobre o alfabetizar letrando, afirmaram 

ser algo crucial no ciclo de alfabetização. A professora do primeiro ano apontou: 

Não é só possível como necessário, né? Porque o aluno não basta só ler e 
escrever, ter o domínio do sistema alfabético... tem que ser incorporado pelo 
aluno nas situações que o aproximam das vivencias sociais reais que 
envolvem essas práticas. (PROFESSORA DO 1° ANO) 
 

A concepção da mestra corrobora com o que sinaliza Soares (2009, p. 40) ao enfatizar 

que 

Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; 
alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo 
letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento é não só aquele que 
sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, 
pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente as demandas sociais de 
leitura e de escrita. 
 

Assim, a autora define o letramento como uso social da leitura e da escrita, não só de 

quem sabe ler e escrever, mas exerce práticas sociais de leitura e escrita. Ou seja, ser capaz de 

preencher formulários, compreender informações contidas em placas, entender uma receita, 

enfim, tem que saber usar a leitura e a escrita socialmente para ser considerada uma pessoa 

letrada. 

Adentrando no que alguns autores têm denominado de “alfabetizar numa perspectiva 

para o letramento”, Santos e Albuquerque (2005) afirmam quealfabetizar letrando é não só 
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oportunizar situações de aprendizagem da língua escrita das quais tenha acesso aos textos 

esituações sociais de uso deles, mas, também, criar condições de compreensão e 

(re)construçãodo sistema de escrita alfabético. Creio que essa concepção em termos 

conceituais e metodológicos precisa ser suficientemente abordada nos cursos de formação de 

professores.  

A seguir, destacarei o que as professoras indicaram acerca da teoria da Psicogênese da 

Língua Escrita.  

 

4.2Concepção acerca da teoria da Psicogênese da Língua Escrita 

 

A partir desse tema, questionei se, no processo de formação (inicial e continuada), as 

mestras tiveram a oportunidade de refletir acerca da Teoria da Psicogênese da Língua Escrita, 

sobre os estágios/hipóteses de escritas pelas quais as crianças passam e quais as alternativas 

que recorrem para fazer com que os alunos avancem na apropriação do objeto de ensino: 

escrita alfabética.  

Em relação à concepção dos estágios/hipóteses de escrita, as professoras ressaltaram o 

conhecimento acerca dessa teoria. A professora do primeiro ano enfatizou: 

 

As hipóteses da Psicogênese tem sido utilizadas em minha prática 
pedagógica como um instrumento de diagnóstico que eu uso pra nortear o 
meu planejamento das aulas, porque assim vou escolhendo e aplicando 
didáticas que favorecem o avanço dos alunos. (PROFESSORA DO 1° ANO) 
 

 Muito interessante essa perspectiva diagnóstica apontada pela professora do primeiro 

ano. De acordo com Leal (2005), um bom professor alfabetizador cria estratégias 

diferenciadas para lidar com as diferentes hipóteses de aprendizagem das crianças, nesse caso, 

de escrita. Ficou claro, no caso dessa professora, que esse diagnóstico tem o objetivo de 

orientar e (re)orientar sua prática pedagógica.  

 

Além disso, as mestras apontaram o estágio/hipótese de escrita em que os alunos se 

encontravam: 

 

Bom, eu atuo numa turma de primeiro ano e uma grande parte chegaram 
(sic) na hipótese pré-silábica, hoje em dia, uma boa parte nível alfabético e 
três alunos já são alfabetizados e olha que tenho 15 alunos. A gente precisa 
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levar em consideração também que o alfabético não é sinônimo de 
alfabetizado, né? (PROFESSORA DO 1° ANO) 
 

Na minha turma, 85% está na hipótese alfabética. Procura adequar escrita e 
fala. (PROFESSORA DO 2° ANO) 
 

A minha turma encontra-se 95% de alunos alfabetizados. (PROFESSORA 
DO 3° ANO) 
 

 

Curiosa a concepção da professora do primeiro ano no momento em que afirma uma 

não compatibilidade da hipótese alfabética de escrita com estar alfabetizado. Existem estudos 

mostrando que há vários níveis na fase alfabética, a exemplo de Cruz (2008), mas isso não 

anula o estar alfabetizado, conforme frisou a professora.  

Ferreiro e Teberosky (1999) classificam os estágios de escrita em quatro categorias, os 

quais as crianças passam, para que, enfim, sejam alfabetizadas: pré- silábico, silábico, 

silábico-alfabético e alfabético. Não necessariamente os sujeitos que aprendem se apropriam, 

de forma linear, da escrita. Entretanto, são parâmetros importantes para analisar as hipóteses 

criadas e recriadas por eles ao se apropriarem desse objeto de conhecimento que é a escrita.  

Considerando a fala das professoras, a maioria dos alunos do segundo e terceiro anos 

estava alfabetizada. Nesse estágio, há maior consolidação das correspondências fonema-

grafema. Claro que, a partir desses níveis, é possível verificar o momento em que ocorre uma 

articulação dessa apropriação do sistema de escrita com a norma ortográfica. 

Outro aspecto abordado no grupo focal foi a concepção quanto ao uso (ou não) do 

livro didático de alfabetização, ponto enfocado a seguir. 

 

4.3 Livro didático de alfabetização: o que as mestras entrevistadas apontaram quanto ao 

uso ou não desse material em sala de aula? 

 

O PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) tem distribuído livros didáticos para o 

primeiro segmento do Ensino Fundamental desde 1985, defendendo a autonomia dos 

professores de cada escola, no sentido de poderem escolher os livros que usarão durante cada 

período. Sobre esse assunto, as professoras ressaltaram que puderam participar da escolha do 

livro didático e que também já haviam escolhido os livros para o ano letivo seguinte. A 

professora do terceiro ano afirmou: 
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Participei da escolha, o de português é da coleção Porta aberta e o de 
Matemática é da Bem me quer. São livros atuais que favorecem a 
alfabetização na perspectiva do letramento.(PROFESSORA DO 3° ANO) 

 

A professora do primeiro ano ressaltou que colaborou com a escolha do livro, mas que 

utilizava pouco, pois preferia utilizar atividades impressas, porque, ao final de cada bimestre, 

ela trabalhava com portfólios. Por fim, a do segundo ano ressaltou: 

 

Sim, eu sempre participei e a escolha é bem democrática. O livro é um dos 
vários recursos que utilizo nas minhas aulas.(PROFESSORA DO 2° ANO) 
 

 

Independentemente do tipo de material didático que a escola tem acesso, o professor 

precisa estar atento para sua funcionalidade. Dessa forma, a importância do livro didático está 

tanto na adequação de sua proposta pedagógica quanto nas possibilidades de uso e exploração 

dos objetos de conhecimento presentes no material. Não farei uma análise refinada do livro 

didático, mas considerei importante abordar esse assunto, visto que pode ser um instrumento 

importante no trato da diversidade de aprendizagens na sala de aula.  

A professora do terceiro ano ressaltou que utilizava o livro didático como fonte de 

revisão dos conteúdos que eram trabalhados em sala de aula. Utilizava os textos e exercícios 

do livro como atividade de fixação. 

 

Gosto de utilizar os textos e os exercícios do livro de Português, porque fixa 
melhor o conteúdo que expliquei no quadro e são sempre feitos em sala de 
aula, após minhas anotações no quadro. É como uma complementação da 
aula. (PROFESSORA DO 3° ANO) 
 

Silva e Bunzen (2015) ressaltam que não existe uma única forma de uso do livro 

didático ou a forma mais adequada que outra, pois as necessidades são particulares de cada 

grupo de alunos e da meta de aprendizagem colocada pelo projeto de cada escola. 

Dessa forma, é notável que o uso do livro didático pode propiciar e orientar uma 

interação entre o professor e os alunos, pode colaborar para que os alunos e professores 

atinjam os objetivos estabelecidos no planejamento escolar. 

É importante, também, considerar que as ações sejam coerentes com o projeto 

pedagógico da escola, de modo a planejar possibilidades de aprendizagem dos alunos, pois o 

uso do livro didático deve estar focalizado na necessidade de se pensar em estratégias de 

ensino e aprendizagem adequadas a realidades e necessidades dos alunos. 
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Quanto ao uso desse material, Morais e Albuquerque (2005) destacam que os 

professores “não devem usar o livro como o único material de apoio para a organização do 

trabalho pedagógico”. Entretanto, continuam, “com as mudanças que vem sofrendo, é um 

bom material sobre o qual podemos construir e criar as atividades de alfabetização” 

(MORAIS; ALBUQUERQUE, 2005, p. 166). 

Conforme apontam Morais e Albuquerque (2005), as respostas dadas acerca do uso 

desse material, por parte daqueles profissionais, são marcadas por uma visível 

heterogeneidade. As respostas alcançam tanto o não uso, quanto a utilização do livro como 

apoio, pautando a prática em outros materiais, o não uso de um livro específico, mas de 

vários, e assim por diante (ALBUQUERQUE; COUTINHO, 2006). 

Por outro lado, considero que, por meio do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), esse material vem avançando nos seus mais variados aspectos: gráficos, de 

abordagem dos conteúdos, entre outros. Há, entretanto, controvérsias na escolha e uso desse 

material didático que merece estudos mais aprofundados. Posteriormente, abordarei o que as 

mestras apontaram como recursos didáticos importantes para o tratamento das dificuldades 

nesse Bloco Inicial de Alfabetização. 

 

4.4 Recursos didáticos utilizados para os alunos com dificuldades na área de língua 

portuguesa 

 

Os recursos didáticos são de fundamental importância para o processo de alfabetização 

e letramento. É necessário que o professor recorra a materiais diversificados, a fim de 

estabelecer estratégias didáticas importantes e, assim, atender à diversidade presente na sala 

de aula. Durante a entrevista, perguntei às professoras se elas participaram da formação do 

Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e como essa formação vinha 

influenciando nas suas práticas pedagógicas. Apenas a professora do primeiro ano participou 

do Programa e, na ocasião, afirmou: 

Eu participei de todos que foram oferecidos ate agora. E, depois do PNAIC, 
minha prática tem melhorado bastante a cada dia. O currículo, os direitos de 
aprendizagem ganharam um novo sentido no meu planejamento. 
(PROFESSORA DO 1° ANO) 
 

As professoras também citaram quais os recursos didáticos utilizados com os alunos que 

tinham dificuldades na leitura e escrita. A professora do primeiro ano realçou: 
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Eu procuro utilizar os mais variados recursos possíveis. Costumo trabalhar 
com livros, revistas, gibi... é... panfletos, receitas, filmes.. Jogos! Gosto 
muito também. Enfim, trabalho com sequencias didáticas e projetos. 
(PROFESSORA DO 1° ANO) 
 

Na realidade, a professora se remeteu não aos recursos didáticos, mas aos gêneros 

textuais que considerava pertinentes para o trabalho com sua turma. Sobre esse assunto, notei 

situações que essa exploração ocorreu. Um pacote de biscoitos, por exemplo, contem 

informações que os alunos passam a conhecer a partir do auxílio em sala de aula. É notável o 

esforço que os alunos fazem para ler um anúncio na rua, juntando sílaba por sílaba até 

conseguir pronunciar as palavras. Embora tenha enfatizado a adoção de jogos na sala de aula, 

não mencionou no momento da entrevista. 

Ferreiro (2001, p.38) enfatiza que “a criança vê mais letras fora do que dentro da 

escola”. Isso ocorre, porque a criança está em contato com a escrita até mesmo antes de ir à 

escola ou, por outro lado, pela escola insistir, muitas vezes, em trabalhar com textos 

cartilhados, desacoplados de uma função social. Retorno à questão do letramento, que, como 

ressalta Soares (2001, p.33),“é o estado ou condição que adquire um grupo social ou um 

indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita e leitura e de suas práticas 

sociais”. Assim, a autora define o letramento como uso social da leitura e escrita, não só de 

quem sabe ler e escrever, mas exerce práticas sociais de leitura e escrita. Ou seja, ser capaz de 

preencher formulários, compreender informações contidas em placas, entender uma receita, 

enfim, tem que saber usar a leitura e a escrita socialmente para ser considerada uma pessoa 

letrada. 

A professora do segundo ano disse que, para atender os alunos com dificuldades na 

escrita e na leitura, utilizava diversos jogos nas aulas: 

 

Costumo usar crachás trabalhando os nomes próprios, alfabeto móvel, 
preguicinha, bingo de letras e sílabas. Jogos é o que mais uso, e as crianças 
adoram, sempre ficam animadas na aula e, assim, costumo trabalhar com 
vários tipos de jogos e brincadeiras de forma que seja prazeroso de aprender. 
(PROFESSORA DO 2° ANO) 
 

 

O trabalho com jogos no Ciclo de Alfabetização vem sendo discutido em diversos 

programas de formação de professores. No Pró- Letramento, por exemplo, um fascículo do 
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curso na área de Língua Portuguesa foi dedicado ao “Lúdico na sala de aula”. No Programa 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 2013 e 2014, o material da formação 

contempla a discussão sobre o uso de jogos na prática pedagógica de professores Além disso, 

o material da formação contemplou uma caixa de jogos de alfabetização que foi distribuído 

em escolas públicas do Brasil. 

Sobre a utilização de jogos na aprendizagem, Sousa (2007, p.89) relata: 

Aos jogos que auxiliam o processo ensino-aprendizagem da leitura e escrita 
devem ter sempre objetivos educacionais, já que eles não são considerados 
como uma simples brincadeira para ocupar tempo vazio do aluno quando 
está em sala de aula. Os educadores precisam ter consciência de que os jogos 
possibilitam ao aluno a construção, a percepção e o entendimento do mundo 
que nos rodeia, proporcionando o desenvolvimento intelectual do aluno. 
(SOUSA 2007, p.89) 
 

 

Complementando a citação anterior, “o jogo, como promotor da aprendizagem e do 

desenvolvimento, passa a ser considerado nas práticas escolares como importante aliado para 

o ensino” (MOURA, 2003, p. 80). No entanto, é preciso atentar que esses não podem ser 

utilizados como únicas estratégias didáticas nem garantem a apropriação dos conhecimentos 

que buscamos.  

Kishimoto (2003, p. 37-8) também corrobora essa posição quando realça que: 

 

A utilização do jogo potencializa a exploração e a construção do 
conhecimento, por contar com a motivação interna, típica do lúdico, mas o 
trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos externos e a influência de 
parceiros bem como a sistematização de conceitos em outras situações que 
não jogos. 
 

É perceptível, em diversas salas de aula, professores propondo jogos que fazem parte da 

nossa cultura e que são passados com o objetivo não apenas de diversão, mas para atrelar a 

aprendizagem ao prazer, à ludicidade, conforme frisou a professora do segundo ano ao se 

remeter a esse aspecto. Desta forma, os jogos são considerados ferramentas de trabalho que 

devem ser utilizadas na alfabetização da criança. Lembrando que é importante que o professor 

considere os objetivos didáticos antes de propor esses jogos, podendo adequar e atender a 

dificuldade de cada um. 

A seguir, procurei investigar como as professoras vinham tratando, na sala de aula, os 

diferentes ritmos de aprendizagem. 
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4.5 O tratamento da diversidade de aprendizagem na sala de aula 

 

Nesta quinta categoria, busquei questionar as professoras sobre os encaminhamentos 

didáticos que adotavam para dar conta da heterogeneidade de aprendizagens na sala de aula.  

Diversos estudos indicam as dificuldades enfrentadas pelos professores para o 

enfrentamento da heterogeneidade desenvolvida nas práticas de alfabetização (OLIVEIRA, 

2010; CRUZ, 2012). Sobre esse assunto, a professora do terceiro ano sinalizou que 

 

A diversidade é o que mais há nas escolas, o que é muito difícil de conseguir 
lidar, porque as turmas geralmente são cheias e a cada ano que passa 
aumenta ainda mais a quantidade de alunos. Apesar da tamanha dificuldade 
de trabalhar assim, eu procuro elaborar atividades diferentes, tentando 
atender à diversidade que cada aluno possui ao aprender. (PROFESSORA 
DO 3° ANO) 
 
 

Neste sentido, Leal (2005, p.91) afirma que uma das habilidades mais difíceis e 

relevantes que precisam ser desenvolvidas pelos professores é a de “identificar as 

necessidades de cada aluno e atuar com todos ao mesmo tempo”.  

Já a professora do segundo ano, mostrou-se preocupada em fazer o diagnóstico no início 

do ano letivo: 

 Antes mesmo de iniciar meu planejamento do bimestre, sempre faço um 
teste com os alunos, já pra ter uma noção de como eles estão, quantos já 
conseguem pronunciar palavras, frases... Quantos já escrevem com letra 
cursiva. Faço isso pra ter uma base sobre o que preciso aprofundar 
inicialmente com eles. E, depois, mais ou menos no meio do ano, refaço o 
teste para avaliar se avançou ou não e também avaliar a minha prática. 
(PROFESSORA DO 2° ANO) 

Conforme ressaltei anteriormente no referencial teórico, esse diagnóstico pode ser 

realizado, conforme Silva e Castanheira (2005), de diferentes formas, como, por exemplo, 

observando como os alunos desenvolvem as atividades em sala de aula, fazendo análises de 

suas produções escritas, observações de como leem palavras, frases ou textos curtos, 

realizando entrevista com conversa informal com os alunos e testes diagnósticos. Além disso, 

exige do professor, elaborar processos de avaliação contínua, no intuito de identificar os 

conhecimentos já alcançados pelas crianças e os que ainda precisam ser alcançados, 
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avançando em sua progressão. Foi o que atestou a professora do segundo ano que, várias 

vezes durante a entrevista, se remeteu à importância de ter esse perfil da turma e, com isso, 

puder organizar melhor a prática pedagógica, as intervenções didáticas e promover um avanço 

real desse aluno ao longo do ano letivo.  

Sobre isso, Silva (2005) ressalta a importância de combinar dispositivos menos 

estruturados como a observação, com dispositivos mais estruturados que permitem observar, 

mais cuidadosamente, os avanços e as dificuldades das crianças em seu processo de 

alfabetização. 

A professora do primeiro ano ressaltou a importância do planejamento das atividades e 

o atendimento individual dos alunos: 

Então, os reagrupamentos ajudam muito a atender essas diversidades e 
também o acompanhamento individual e, claro, tem que ter um 
planejamento delicado, com atividades diferenciadas dos demais alunos. 
(PROFESSORA DO 1° ANO) 
 

Leal (2006) defende que o ensino deve ser sistematicamente planejado. Assim, propõe, 

para este planejamento da ação docente, que o professor leve em conta seus conhecimentos e 

princípios teórico-metodológicos sobre o objeto, os conhecimentos já desenvolvidos pelas 

crianças sobre o mesmo e a natureza do objeto de ensino. 

Em outro trabalho, Leal (2005) propõe que o ensino seja planejado, levando-se em 

conta a construção de uma rotina que abarque um conjunto de atividades permanentes, 

atividades esporádicas, trabalho com jogos, projetos e sequências didáticas, envolvendo 

ludicamente as crianças em sua realidade, ao mesmo tempo em que favoreça o planejamento e 

acompanhamento sistemático do ensino e das aprendizagens.A professora do segundo ano, 

mostrou-se preocupada com a exclusão de algunsalunos, mesmo estando inseridos em grupos: 

Eu procuro diversificar as atividades, mas sempre partindo de um mesmo 
tema, aí vou adequando de acordo com as condições existentes na turma, 
porque se eu mudar a atividade e mudar o tema, vou estar excluindo aquele 
aluno que tem o mesmo direito de aprender que os outros. (PROFESSORA 
DO 2° ANO) 

 

 Pela fala da professora, esta demonstrou que propunha atividades em duplas e pequenos 

grupos, mas sempre incluindo todos os alunos: 
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Por exemplo, utilizo um texto, um grupinho fica responsável por identificar 
determinadas sílabas, com outro, utilizo o alfabeto móvel, peço para 
identificar as letras, ou formar palavras que tem no texto, enfim. Dessa 
forma, atendo à dificuldade que cada um tem. (PROFESSORA DO 2° 
ANO). 

 

Explicitei no referencial teórico que, Oliveira (2010), ao acompanhar nove turmas do 

ciclo de alfabetização (três de cada um dos três anos) durante um semestre letivo, observou, 

em sala de aula, uma escassa presença de atividades diversificadas ajustadas aos diferentes 

níveis de conhecimento dos alunos, ou de uma mesma atividade com ajuste às diferentes 

necessidades de aprendizagem dos educandos. 

Dessa forma, atender à diversidade de conhecimentos dos aprendizes, de forma com que 

cada um aprende em sala de aula, pressupõe ajustar o ensino às diferentes necessidades de 

aprendizagem da turma. Isto envolve a proposição não apenas de atividades únicas e 

padronizadas, que são realizadas simultaneamente por todos os alunos, mas, também, de 

atividades diferenciadas ou que podem ser respondidas de modos distintos por alunos com 

diferentes níveis de conhecimento. 

Segundo Silva (2008, p. 53): 

 

Para o agrupamento dos alunos, é preciso considerar as diferenças das 
aquisições de conhecimentos e experiências dos alunos com a língua escrita. 
Essas diferenças, comuns em todas as salas de aula, indicarão para o 
professor quais atividades podem ser realizadas por todos os alunos ao 
mesmo tempo, pois envolvem habilidades que todos dominam, e quais 
precisam ser realizadas por meio de orientações específicas para grupos 
diferenciados. 

 
 

Considero que as variadas estratégias de diversificação de atividades e os modos de 

acompanhamento docente, atentos às diferenças individuais, tem como pressuposto atender à 

heterogeneidadede aprendizagens dos alunos. No entanto, o critério de agrupamento das 

crianças para a realização das atividades em grupos e em duplas, guia-se pelo princípio da 

homogeneidade. Ou seja, ao agrupar ou dividir a turma em determinados conjuntos para a 

realização das atividades diferenciadas, vejo como uma forma dos professores classificarem 

os alunos. 

Creio que o professor, como mediador na aprendizagem, poderia misturar esses alunos 

para haver uma interação entre eles levando em conta que cada um tem sua forma e tempo 
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para aprender e que uns podem ajudar aos outros. O professor deve propor atividades que 

insiram os alunos para avançar sempre em seu desenvolvimento e em seu aprendizado. 

Prossigo, apontando as considerações finais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conforme anunciei na apresentação do trabalho, o interesse pelo tema surgiu durante a 

inserção na disciplina Processos de Alfabetização, especialmente quando estudamos o livro: 

“Psicogênese da Língua Escrita”, de Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Ali, entendi que o erro, 

que, para muitos professores era considerado uma dificuldade do aluno, na verdade,era um 

caminho que o aluno percorria para conseguir compreender o funcionamento da escrita 

alfabética. 

Os resultados da pesquisa foram satisfatórios e atenderam aos objetivos propostos. 

Percebi, ao analisar cada resultado da entrevista, que as mestras procuravam atender a todos 

os alunos, na perspectiva de alfabetizar letrando, tratando das dificuldades de cada um. 

Mostraram-se flexíveis ao realizarem o planejamento das aulas, inclusive, me chamou a 

atenção o cuidado de uma delas em iniciar com o teste diagnóstico, exatamente para ter 

conhecimento sobre a fase que seus alunos se encontravam e quais necessitavam de uma 

atenção especial nesse processo de Alfabetização. Também pude notar que as mestras 

destacaram a importância de desenvolver um trabalho diversificado, mostraram-se dispostas a 

realizar atividades de forma concomitante com os alunos, buscando adequar diferentes 

metodologias didáticas, portanto, se assegurava a inclusão dos alunos na dinâmica de 

encaminhamentos didáticos adotados nas turmas pesquisadas.   

Acredito, assim, que as professoras vinham trabalhando na direção de atenderà 

heterogeneidade de aprendizagens.Sobre esse estudo, percebo a tamanha importância na 

reflexão do papel da escola, bem como da prática docente em assegurar uma aprendizagem 

significativa às demandas que recebem. Os docentes devem estar atentos a alguns fatores na 

questão da diversidade de aprendizagem, principalmente no processo de alfabetização e 

letramento,respeitando a bagagem que o aluno traz, suas experiências e seus conhecimentos 

prévios e usar esses fatores em favor da aprendizagem. 

De fato, enfocar, especificamente, a heterogeneidade de aprendizagem, no âmbito da 

alfabetização e do letramento, experimentando e acrescentando novas contribuições que 
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possam ajudar na formação desses educandos, com os resultados obtidos nesse trabalho, agora 

vejo que é um grande desafio para o educador. 

Sobre a formação continuada de professores, apesar de apenas uma das mestras ter 

participado de programas de formação, todas consideraram importante a participação desses 

programas na/para atuação profissional. Percebo que é essencial para que o professor 

enriqueça sua pratica didática pedagógica e saiba lidar com a heterogeneidade de 

aprendizagem. 

Em relação ao livro didático, as professoras utilizavam esse materialcomo um dos 

recursos didáticos nas aulas. Cada uma adaptando da maneira que considerava mais 

conveniente e precisa. Acredito que o professor,independentemente do tipo de material que a 

escola possui, precisa estar atento para a funcionalidade. O livro didático pode propiciar e 

orientar o professor a uma interação com o aluno desde que esteja focalizado na necessidade 

de se pensar em estratégias de ensino e aprendizagem buscando atender os objetivos 

propostos. 

Quanto aos encaminhamentos didáticos adotados pelas professoras, pude perceber que 

elas costumavam trabalhar de forma variada, utilizando vários materiais didáticos 

pedagógicos, adaptando-os para que conseguissem atender à necessidade dos alunos. 

Considero oportuno a diversidade de recursos que adotam para contribuir com a 

aprendizagem dos educandos e atender à diversidade de cada um.Considero, em especial, o 

jogo como uma ferramenta de trabalho que deve ser utilizada no processo de alfabetização, 

lembrando que é importante o professor considerar os objetivos didáticos e adequá-lospara 

atender a dificuldade de cada um. 

É importante que o professor busque diversos meios, explore as diversas formas de 

colocar o saber, pesquisando e buscando alternativas didáticas que façam a diferença na 

aprendizagem de cada aluno, atendendo a dificuldade de cada um. 

Por fim, apesar dos inúmeros e importantes estudos sobre esse tema, destaco a 

necessidade de mais pesquisas sobre a temática. É perceptível que este estudo traz resultados 

que reforçam a necessidade e a importância de que outras pesquisas investiguem as estratégias 

de tratamento da heterogeneidade realizadas pelos professores, a fim de conhecer, 

problematizar e difundir tais estratégias entre professores destes e outros contextos escolares, 

uma vez que em todos eles, o fenômeno da heterogeneidade de aprendizagens está presente. 
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PARTE III 

PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 
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Perspectivas Profissionais 

 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar, de maneira sucinta, minhas expectativas 

profissionais no campo da pedagogia. 

O curso de pedagogia foi muito importante e gratificante para mim, enquanto 

universitária. Agora, chegando ao final, tenho a certeza de que ele serviu para enriquecer a 

minha vocação além de trazer subsídios para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Tenho como pretensão prestar concurso para a Secretaria de Educação e atuar na 

Educação Infantil ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental como professora.  

Também tenho interesse em trabalhar com Educação de Jovens e Adultos. Acredito que 

seria um desafio e, ao mesmo tempo, uma proposta de trabalho muito gratificante. 

Se o concurso público da Secretaria de Educação não der certo, anseio poder trabalhar em 

escola particular para poder exercer a docência, trabalhando com alunos de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental. 

Já planejei, também, trabalhar com adolescentes em conflito com a Lei. Talvez por 

serem indivíduos tão excluídos e rejeitados pela sociedade. Tentaria levar a educação para 

essas pessoas que são carentes de aprendizagem, de motivação, crianças e adolescentes que 

não enxergam a capacidade de mudar e aprender que elas têm. 

Enfim, pretendo, também, dar continuidade aos estudos, iniciar uma pós-graduação, mas, no 

momento, essa ideia está para segundo plano. De imediato, almejo um emprego, portanto, não 

tenho ainda muitos “planos” para a pós, mas assim que estiver empregada, penso em não adiá-

la para mais de um ano, para não perder o ritmo de estudos. 
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7 APÊNDICES 

 

Apêndice 1 

 

                                    Questionário aplicado ás professoras 

 

Pesquisador: Andreza Ramos Teixeira 

Instituição: Universidade de Brasília UnB 

Orientadora: Solange Alves de Oliveira Mendes 

 

Prezado (a) Professor (a): 

 

Solicito a sua colaboração no sentido de responder as questões abaixo, de forma sincera, 

pois os dados servirão de apoio para efetivação do meu projeto de pesquisa. Conto com sua 

participação e agradeço a sua valiosa colaboração. 

 

1) Formação:  

( ) Nível Médio  

( ) Nível Superior  

( ) Pós Graduação  

( ) Mestrado  

( ) Doutorado 

2) Ano de conclusão: ________________________________________________________ 

 

3) Possui especialização ou Pós Graduação? 

( ) Não 

( ) Sim  Qual?_____________________________________________________________ 

 

4) Quanto tempo de experiência trabalhando com turmas de Alfabetização? 

_________________________________________________________________________ 
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Apêndice 2 

 

Roteiro de entrevista com grupo focal 

 

1) Para você, o que é alfabetização? E letramento? Na sua opinião, é possível alfabetizar 

letrando? De que forma? 

2) Você, em seu processo de formação (inicial e continuada), teve oportunidade de 

refletir acerca da teoria da psicogênese da língua escrita? Já ouviu falar dos 

estágios/hipóteses de escrita pelas quais a criança passa? Caso sim, como retrata sua 

turma no atual contexto quanto a essas fases? Quais os recursosdidáticos você costuma 

utilizar como suporte no processo de alfabetização? 

3) Você utiliza o livro didático? Participou da escolha? Contribui com os objetivos 

propostos na sua pratica pedagógica? 

4) Você participou da formação do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa? Caso sim, essa formação tem influenciado na sua pratica? Quando seu aluno 

apresenta dificuldades no eixo da leitura, o que você faz? E na escrita alfabética? 

Quais as alternativas didáticas que recorre para fazê-lo avançar? 

5) A diversidade na sala de aula existe, quais os encaminhamentos didáticos que você 

adota para dar conta da heterogeneidade das aprendizagens? 

 

 


