
CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO DESAFIO AO CURRÍCULUM DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

DA ESCOLA DE APLICAÇÃO DA FEUSP 

 

No final do ano de 2010, propusemos aos educadores da Escola 

de Aplicação da USP, a possibilidade de construirmos um currículo 

baseado nas demandas reais dos próprios educadores da EA e nos 

resultados de um projeto de pesquisa que, então, acabáramos de 

aprovar na CAPES – um projeto em rede com mais duas universidades 

(UFPA – Universidade Federal do Pará, Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte) e com suas respectivas escolas-campo: Escola de 

Aplicação da UFPA em Belém do Pará e Escola Municipal Nila Rego (Pau 

dos Ferros, parceira da UERN, no campus de Pau dos Ferros, mais 

conhecido como CAMEAM – Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de A. 

Maia).   

A proposta para a EA-FEUSP era basicamente a seguinte:  as 

professoras do Fundamental I da área de Língua Portuguesa, tanto 

quanto fosse possível, engajar-se-iam no projeto progressivamente, 

iniciando em 2011 com as duas turmas do primeiro ano (30/30 = 60 

alunos) – que seriam consideradas o foco principal das pesquisas e 

das intervenções -  e as duas turmas do segundo ano (ingressantes 

em 2010) – consideradas como uma espécie de campo de irradiação 

de influências recíprocas. Segundo este nosso modelo, a construção 

curricular do primeiro ano em vez de mirar-se em si mesma, tinha 

como parâmetro o segundo ano e este por sua vez fornecia 

elementos para contextualizar ainda mais as discussões sobre os 

planos de ensino para as séries iniciais – ou seja, o projeto aplicaria 

seus quatro anos de trabalho sempre dentro desde modelo: as 

turmas de ano X no foco e as turmas do ano subsequente (X+1) 

como “irradiação”. A ideia é que esta progressão cuidadosa pudesse 

fornecer elementos bem contextualizados para a construção de um 

currículo em regime de ciclos, ou seja, um currículo predisposto a 



levar em conta a heterogeneidade e o fluxo dos alunos de tal forma a 

contemplar todas as possibilidades de inclusão.  Como, em 2011, 

conduzimos uma discussão também com os demais professores do 

Fundamental, pudemos ter uma ideia do espectro geral do currículo, 

do primeiro ao quinto.  

O modelo de atuação do projeto de alguma forma previa também 

em sua progressão anual as “dobradiças de entre-anos e de entre-

ciclos” – o esquema abaixo ilustra o modelo do fundamental I e suas 

articulações com o Educação Infantil (EI) e com o Fundamental II (6º) 

 

 

 

 

Legenda: DC: Dobradiça de Entre-Ciclo; DA: Dobradiça de Entre-Anos 

 

 

Como a EA não tem Educação Infantil (aba verde, EI), a 

dobradiça (DC1) seria feita a partir da análise dos portfólios das 

crianças egressas das diversas escolas infantis (aqui já temos uma 

primeira exigência do regime de ciclos, iniciar o fundamental I, 

conhecendo os portfólios de cada criança, não fazer tabula rasa 

de sua escolarização anterior!) – essa análise e o aproveitamento 

dos resultados constituiria a D1 – Dobradiça 1.  Os resultados dos 

diversos portfólios recolhidos poderiam também constituir (e hoje 

constitui) um arquivo de documentos para pesquisadores e estagiários, 

que podem tomar o tema como uma demanda emergente para a 

FEUSP. 

A dobradiça de entre-anos 1 (DA1) localiza-se entre o primeiro e 

o segundo ano. No nosso caso, em 2011/2012, as turmas do primeiro 

ano constituíram o foco, as do segundo a irradiação, ou seja, 

trabalhamos com duas articulações, DC1-DA1-DA2. 

EI 1º. 
a 

4º. 3º. 2º. 5º. 6º.                                                                                                                          

DC1 DA1 DA2 DC 2
 

DA4 DC3 



Como já experimentadas no projeto, as dobradiças implicam uma 

série de interações entre professores e até possíveis re-agrumentos de 

turmas ao longo do ano e no seu final, de tal modo que, na passagem 

de uma série a outra, fiquem garantidos um amplo conhecimento sobre 

a situação de cada aluno e um conjunto de estratégias que contemplem 

a heterogeneidade de todas as turmas implicadas. Levando em conta 

os ciclos da EA, teríamos a primeira dobradiça DC1 no primeiro ano, 

depois a DA1 (entre primeiro e segundo) e na sequência, a DA2 

(primeiro e segundo) e outra de ciclo, DC3 (entre terceiro e quarto 

anos). De DC1 a DC3, os objetivos e consolidações do programa devem 

ser bem claros.  

A atribuição de aula em cada ano deveria levar em conta a 

consolidação dessa experiência e não seguir apenas a ideia de que os 

professores simplesmente tenham que se diversificar em suas 

atuações. Experiências bem consolidadas em cada dobradiça ajudam a 

constituir uma equipe de trabalho com consciência e domínio do fluxo 

ao longo dos anos e ciclos. Um regime de ciclo é consentâneo a uma 

equipe bem articulada. Seria muito interessante que o grupo de cada 

ciclo fosse se especializando, estudando cada vez mais as questões 

principais de suas dobradiças. 

 Nossa parceria iniciou-se em 2011, engajando as professoras 

das duas turmas de primeiro ano, Natália Bortolaci e Kamila Rumi e as 

duas turmas de segundo ano, regidas por Mirian Cury e Alessandra 

Mendes. No momento, o projeto contava com seis estagiários e duas 

pós-graduandas, que atuavam em sala de aula juntamente com as 

professoras.  

O mesmo modelo foi aplicado – claro, com todas as diferenças 

ditadas pelos contextos de cada região! – nas universidades e escolas 

parceiras em Belém (PA) e Pau dos Ferros (RN). 

Em razão da complexidade do processo, consideramos o ano de 

2011 como o período de adaptação e de rearranjos da equipe. Em vez 

de progredir, passar o foco do primeiro para o segundo em 2012, 



resolvemos repetir o foco no primeiro. Desta maneira, o fluxo do foco 

da pesquisa só conseguiu progredir até o terceiro ano de 2014. 

Podemos considerar as turmas do quarto ano de 2014 como 

“irradiação” e não como foco, pois no ano de sua implementação 

(2011) a equipe estava se formando. Somente conseguimos efetivar o 

trabalho integralmente a partir de 2012. Neste ano, deu-se a mudança 

na divisão das turmas do primeiro ano, passamos a contar com três 

turmas de 20 alunos e mais uma professora ingressou no projeto, 

Profa. Rosana Morgado.  

 

 

OBJETIVOS E PRETENSÕES DO PROJETO “DESAFIO” 

 

Em relação às escolas parceiras, o projeto tinha basicamente três 

objetivos e uma “grande pretensão” (“grande sonho”, “grande utopia”, 

como quiserem!) em relação à FE-USP e a EA-UFPA, que são escolas 

de aplicação. Vejamos os objetivos e a pretensão: 

Objetivo 1 – Monitorar turmas e anos em progressão (no modelo 

acima descrito), intervindo e ajustando itens curriculares de tal modo 

a contemplar a heterogeneidade. Partindo de diagnósticos e de 

avaliações complexas (levando em conta ORALIDADE, LEITURA, 

ESCRITA E SINGULARIDADES DE CADA TURMA, DE CADA ALUNO), 

procuramos promover coletivamente o acompanhamento de todos os 

alunos, dando atenção necessária aos alunos que desde o início do 

primeiro ano revelassem dificuldades em um desses três campos 

(oralidade, leitura, escrita).  

Objetivo 2 - A partir da experiência vivida em cada ano, procuramos 

reunir elementos para a construção progressiva (ano a ano) de um 

currículo de Língua Portuguesa, tendo sempre a leitura como foco 

principal. O domínio proficiente da leitura constituiu-se no objetivo 

maior do projeto, embora as demais modalidades da língua e da 

linguagem (oralidade, escrita, imagens, novas tecnologias etc.) 



tenham sido planejadas para caminhar em constante entrelaçamento  

– e foi isso o que aconteceu!  A aplicação/inserção dos novos elementos 

na reformulação do currículo também se deu de forma progressiva. Os 

planos de cada ano foram alterados ano a ano, cada ano ao seu tempo 

e, claro, somente se tornava completo no ano subsequente, logo após 

ter sido o foco da pesquisa.  

 

Objetivo 3 -  Estimular a formação de uma equipe de trabalho que se 

organizasse a partir das demandas de um regime de ciclo. Todos os 

processos e estratégias de que lançamos mão no regime de ciclo 

resultaram de um trabalho em equipe, mesmo a partilha das 

responsabilidades pelo nivelamento das turmas. A dinâmica da equipe 

pressupunha princípios e compromissos éticos que procuravam enlaçar 

a todos (alguns deles serão explicitados mais adiante a título de 

sugestão para uma possível reformulação do currículo da EA). 

Processos fundamentais, como avaliar, diagnosticar, (re)agrupar, 

classificar, (re)planejar contavam sempre com apreciações e reflexões 

coletivas e implicavam o compromisso de cada participante, de tal 

modo que o resultado (sejam seus aspectos positivos, sejam os 

negativos) fossem assumidos como produção coletiva.  

 

A Pretensão:  construir um currículo de linguagem para a EA que 

possa ser modelo para o país. Tal currículo seria acompanhado de seus 

materiais didáticos – nesses quatro anos, houve uma grande produção 

de materiais novos, que até podem ser disponibilizados para a 

comunidade em geral. Segundo essa pretensão, a EA-FEUSP teria um 

evento anual, cuja preocupação seria a divulgação de seu currículo e 

de sua proposta pedagógica – esse evento, se possível, poderia ser 

empreendido em parceria com a EA-UFPA e poderia também contar 

com a ajuda de professores da FEUSP. O que se deseja com isso é que 

as EAs assumam o protagonismo que lhes cabe. Esta nossa década é 

especialmente propícia para tal pretensão, pois as escolas públicas 



brasileiras ainda não encontraram um modelo de trabalho para as 

novas exigências da pauta da educação (Fundamental de Nove Anos, 

regime de ciclos, alfabetizar todos os alunos, trabalhar com a 

heterogeneidade – enfim, todos os temas que constituíram as 

preocupações do projeto O Desafio).  

É sempre bom lembrar que para nós o termo “pretensão” nada mais é 

do que um dos compromissos que justificam a existência de uma escola 

de aplicação.  Se as EA constituem centros privilegiados de educação 

e pesquisa, alguns de seus projetos teriam que ir além de seus muros. 

 

BREVE RELATO SOBRE O ANDAMENTO DO PROJETO “DESAFIOS” 

 

O início do projeto em 2011 agrupava na sala 9 do bloco B da FEUSP, 

todas as terças-feiras de manhã, uma dúzia de participantes. As 

discussões, boa parte delas registradas em atas, giravam em torno dos 

diagnósticos e avaliações dos alunos, das buscas de estratégias e das 

consequentes reformulações programáticas. Em geral, as situações 

relatadas ou apresentadas em dados eram perpassadas pela fala do 

professor coordenador (Prof. Claudemir) e, em seguida, discutidas por 

todos. A parte final das reuniões, das 11h às 12h, era dedicada, sempre 

que possível, a trocas efetivas entre pares (professores e bolsistas de 

graduação e de pós discutiam o andamento do programa e a situação 

de cada aluno da turma). 

 

Algumas polêmicas marcaram esse início. Vale a pena relatá-las porque 

a partir delas surgiram as referências mais importantes para uma 

reformulação curricular. 

 

 

 

 



 O CURRÍCULO DE LP ORGANIZADO POR (OU EM) GÊNEROS DO 

DISCURSO 

 

Nossas primeiras discussões foram bem polêmicas – tanto as que 

ocorreram nas reuniões que o professor Claudemir mantinha 

mensalmente com todos os professores do EF1 da EA, como as 

reuniões semanais do grupo de trabalho do projeto. A proposta dos 

professores da FEUSP, que tinha como espinha dorsal a organização 

do currículo por(em) gêneros, assumindo um gênero central e outros 

de “fundo” em cada ano, confrontava-se com as preocupações do 

projeto. Em 2011, os programas mantinham um gênero principal para 

cada série e gêneros de fundo. Nos primeiros anos, o gênero escolhido 

era o conto de fadas; nos segundos, a fábula. Ainda que se pudesse 

contar com os gêneros de fundo (outros gêneros permeando o 

programa), a repetição de texto de um mesmo gênero limitava vários 

aspectos do ensino da leitura e da inserção da criança no mundo da 

escrita. 

Após muitas discussões, mudamos o programa. Outros critérios 

passaram a ser considerados para a escolha de textos, entre eles, a 

diversidade regional e de literaturas (popular e erudita, nacional e 

internacional, regionalidade etc.), o volume do texto (textos curtos, 

textos longos), a modalidade de linguagem, o suporte e o portador 

(corporalidade, escrita, cinema/filme, Internet/suporte eletrônico 

etc.), a tipologia de texto (verso, prosa, narrativos etc.), sua função 

poética ou “linguageira” e outros. Mudamos também um dos focos do 

letramento, pois a EA seguia referências que estão postas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e em outros guias e documentos 

oficiais de governo, que põem a função social da escrita e o conceito 

de letramento como centrais. Para essa tendência, o universo de 

letramento do aluno desvela a função da escrita, o “para quê e o para 

quem se escreve”. Segundo tal concepção, com as eventuais 

descobertas dos usos da língua e da escrita em seu próprio meio, o 



aluno teria mais condições de utilizar a escrita como um recurso 

pragmático para exercer a cidadania. Nesse afã dos “usos da língua”, 

supõe-se que os gêneros discursivos mais presentes no contexto 

vivencial da criança sejam os mais adequados para alfabetizar e tramar 

a entrada da criança na escrita:   aqueles oriundos do mercado de 

consumo (rótulos, logomarcas, embalagens etc.); os veiculados pelas 

mídias (propagandas, notícias, reportagens, artigo etc.), além 

daqueles que em geral são utilizados em casa (receitas, bilhetes, 

recados, manuais etc.).  

Como se pode ver nos programas do governo há uma preocupação 

retórica com a cidadania, em seus documentos oficiais (orientação para 

a Prova Brasil, para o ENEM, programas como o PNAIC1 e o PNLD), 

habilidades e objetivos se tornaram “direitos de aprendizagem”. O 

resultado prático disso tudo foi o que chamamos “dispersão curricular”, 

ou seja, uma infinidade de gêneros do cotidiano (em geral, textos 

curtos e de pouco “efeito linguageiro”2) ocupava boa parte dos planos 

de ensino, relegando os gêneros literários e os da tradição oral (que 

tem “efeitos linguageiros” mais efetivos para a entrada da criança na 

escrita) a planos inferiores. Embora as professoras da EA não 

tivessem respondido a essa demanda de uma forma pontual, 

pois preferiram claramente trabalhar a partir da concepção de gênero 

do grupo (gênero central/gêneros de fundo), essas exigências, essa 

pressão dos gêneros do cotidiano prevista nos PCN não deixavam de 

pesar sobre as responsabilidades e até mesmo de ensejar algumas 

produções de materiais didáticos.  

Após muitas discussões, o grupo decidiu assumir a literatura (tanto as 

obras de autoria como as de origem popular) como plano principal. A 

entrada da criança na escrita ocorre, então, a partir de um jogo 

dinâmico entre a oralidade e a escrita. O termo oralidade tornou-

se um conceito bem operativo. Para que isso pudesse ocorrer, foi 

                                                           
1 Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
2 Mais adiante esclareceremos este conceito 



preciso distingui-la da fala cotidiana. O termo oralidade (ou 

corporalidade) passa a ser definido como um campo de gêneros 

do discurso cujo elemento comum é a sua relação com a 

memória, ou seja, seu modo de se formular pressupõe a 

memorização de textos com tratamento estético. Em resumo, 

podemos dizer que este campo se compõe de texto formulares, 

afeitos à função poética e/ou narrativa. São diferentes dos textos 

produzidos pela língua prosaica (fala cotidiana) por serem repetíveis, 

por facilitarem a memorização e por suscitarem prazer no momento 

em que são efetivados no discurso. Cada gênero tem a sua 

performática, muitos deles exercem a função de estabelecer laços 

entre o sujeito e sua corporalidade, o sujeito e o outro. Uma criança 

que aprende a ouvir e a recontar histórias, a assimilar um jogo oral a 

um movimento corporal, a dizer de memória uma parêmia ou uma 

parlenda, em geral, tem mais predisposição para o mundo da leitura e 

da escrita (a regra pode não ser absoluta, mas é bem ampla).  

Nas três turmas do primeiro ano de 2012, a equipe conseguiu, pela 

primeira vez, aplicar um programa de ensino a partir do eixo oralidade-

escrita. O ludismo esperado para a faixa etária (seis anos) não só foi 

bem contemplado como também apresentou rendimento curricular – 

em outras palavras, as propostas lúdicas enfeixarem-se enquanto eixo 

curricular e puderam ser avaliadas, bem como seus objetos de 

conhecimento servirem como elementos de diagnósticos.  

 

 BUSCA DE PRECISÃO NOS DIAGNÓSTICOS, DESDE O INÍCIO DO 

FUNDAMENTAL I, DESDE A ANÁLISE DOS PORT-FÓLIOS 

 

No Brasil, há uma certa preocupação em não forçar a barra das 

crianças pelo menos até os sete anos (existem tendências que levam 

essa preocupação até os dez, onze, doze anos). Encontramos ecos 

dessa tendência na EA, que marcavam os programas dos anos iniciais 

e ajudavam a estruturar as estratégias de trabalho. Uma das formas 



de expressar esses ecos era dizer mais ou menos o seguinte: ”não 

alfabetizamos de forma intencional no primeiro ano, trabalhamos de 

forma lúdica com a linguagem de modo a manter um pouco do que 

essa série/ano era no Ensino Infantil...” 

No projeto havia uma preocupação, um pressuposto de que um bom 

diagnóstico já no início da primeira série permite um acompanhamento 

mais detalhado da heterogeneidade.  Claro que essa preocupação 

também aponta a necessidade de um planejamento capaz de assimilar 

esses acompanhamentos, ou seja, obrigatoriamente as habilidades 

consideradas essenciais, que não foram dominadas por este ou aquele 

aluno, deveriam estar previstas no programa e minimamente 

garantidas ao final do primeiro ano. 

Dessa forma, baseados no que apresentavam as professoras, 

procuramos montar um plano ou eixo curricular a partir das 

possibilidades lúdicas da linguagem que encontramos no jogo entre 

oralidade-escrita (incluindo aqui a literatura de autoria). Só não 

concordávamos com o “não intencional”, pois um currículo tem que 

ser bem-intencionado (ao pé da letra). Formulamos, então um 

programa que levava em conta a seguinte articulação: 

 

 

ORALIDADE -  IMAGEM (ESTÁTICA, DINÂMICA, FÍLMICA) – 

ESCRITA 

 

Esse tripé articulador (oralidade-imagem-escrita) leva em conta 

dois procedimentos fundamentais: a memória (os textos orais 

exigem memorização), a disponibilidade quase imediata da imagem e 

a dinâmica exigente da escrita demandando correlações mais 

abstratas. Esses três elementos não foram predispostos para 

figurarem em ordem cronológica no programa, primeiro a oralidade, 

depois a imagem e finalmente a escrita. Os três se articulam desde 

o princípio, pois levamos em conta que todas as crianças já 



experimentaram algum contato com essas três modalidades.  

Estruturalmente, eles não são estanques, a imagem está dentro da 

oralidade (a criança precisa imaginar todas as cenas para que uma 

história tenha a sua progressão coerente), por outro lado, a oralidade 

também está pressuposta na imagem (por exemplo, a ilustração de 

Gustave Doré para o livro de Charles Perrault permite ler o antes e o 

depois de cada momento estabilizado pela imagem), do mesmo modo, 

na escrita/leitura temos o jogo dinâmico das vozes de um texto (a 

polifonia) e das imagens que se enredam na sua progressão e, ainda, 

se considerarmos um filme ou animação elaborado(a)s a partir de um 

conto oral ou escrito, temos uma integração plena de todas as 

linguagens. 

Dessa interação entre desafios do projeto e planos já em andamento 

das professoras, nasceu as linhas gerais do programa do primeiro ano 

com suas duas dobradiças. Dentro desse contexto, o que podemos 

definir como fundamental para se ter um currículo? Vejamos: 

 

- O primeiro ano precisa de um programa, intencionado sim 

(ensina-se a ler e a escrever explicitamente), mas demarcados 

por certos limites (objetivos plenos, objetivos essenciais, 

objetivos de transição). A ideia é contemplar o fluxo da 

heterogeneidade, pois se temos alunos que ingressam na escola já 

dominando o alfabeto, todas as sílabas (tanto as simples como as 

complexas), com bom repertório oral (capazes de contar histórias de 

seu próprio repertório e de recontar histórias ouvidas; capazes de 

analisar imagem dentro de um contexto narrativo) e alunos com todas 

as dificuldades possíveis, temos que garantir um programa 

heterogêneo que apresente desafios aos primeiros e garanta a entrada 

dos segundos na escrita.  

- O programa precisa clarificar seus pontos de articulação na dobradiça 

de entre-anos e de entre-ciclos - por exemplo, é preciso ter clareza 

sobre as condições ideais de chegada de um aluno no primeiro ano 



(vindo do Ensino Infantil) e quais as condições ideais para sua ida para 

o segundo. Este talvez tenha sido o ponto de maior indecisão das 

professoras da EA em 2011, onde estariam os pontos de cortes do 

plano, quando se tem que considerar a heterogeneidade das turmas.  

 

O PAR ORALIDADE – ESCRITA - MODALIDADES E ESTRATÉGIAS DE 

ATUAÇÃO 

 

Quando iniciamos nosso programa, não havia distinções rigorosas em 

relação a estas modalidades. Ler em voz alta, por exemplo, era 

considerado contação de história – do mesmo modo que uma roda de 

conversa era considerada oralidade3. Não se levava muito em conta a 

performance, a atuação, como um recurso didático bem definido. Não 

raro, as adivinhas, parlendas e outros ludismos orais eram introduzidas 

por meio da escrita.  Passamos a utilizar o conceito de “corporalidade” 

– palavra-valise que já nos coloca a importância da atuação, do corpo 

no processo de atualização do gênero em questão. O esquema para 

tudo isso ficou mais ou menos assim: 

-  Oralidade ou corporalidade – usado somente para textos que 

implicam performances, atuações. Exemplos: contação de história, 

brincadeiras de roda como o corre-cotia, propor uma adivinha sem 

ajuda de texto escrito (para que o aluno a memorize antes de tentar 

adivinhar), declamar parlendas, fazer acontecer uma fórmula de 

escolha etc. Nesse contexto, definir bem os gêneros passa a ser 

fundamental, pois cada gênero tem a sua performance – remeto as 

professoras para o meu novo livro (capítulo II – presente nos anexos). 

- Contação de história -  define-se contação quando não se utilizam 

suportes de memória (escrita, powerpoint, imagem etc.). A história é 

                                                           
3 Essa confusão ainda está presente nos programas de 2015, pois os objetivos tanto do ciclo como dos 
anos valorizam mais a ideia de uma performance oral mais próxima da fala espontânea, da conversa, do 
discurso político (fala pública) etc. – parece que temos aí o viés das boas intenções políticos, , mas de 
baixo grau de exequibilidade, pois os objetivos de aprendizagem não apontam para esses objetivos 
grandiosos.  Nesse sentido é que instamos para que o plano de curso abandone a retórica e assuma seus 
compromissos de forma mais focada. 



desenvolvida a partir da livre atuação do professor. O corpo, a voz, o 

olhar, a expressão ficam livres para criar os laços necessários com 

todos os alunos e para integrar os que nem sempre conseguem 

acompanhar a narrativa. 

- Recontos -  atuação dos alunos, que a partir de uma história ouvida, 

tenta retextualizá-la a partir de sua memória (a retextualização de uma 

história, reconto, é também uma produção de texto na modalidade 

oral). Com alunos que apresentam dificuldades, esta modalidade pode 

receber apoio de imagens e de trechos reapresentados pelo professor. 

- Leitura em voz alta    - a partir de um livro – neste caso, a 

entonação de leitura é quem domina a cena.  

- Leitura e contação/contação e leitura – para textos mais 

complexos, é possível combinar recursos, ler e contar, contar e ler, de 

tal modo a animar um texto longo e de difícil leitura. 

- Leitura e contação/contação e leitura com finalização feita pelos 

alunos: conduz-se a narrativa até o clímax ou a um ponto catártico. Ao 

chegar neste ponto, deixa-se o restante da leitura para os alunos lerem 

em silêncio (veja anexo, várias atividades de contação, seguidas por 

atividades: A árvore de Tamorumu, Ananse, Matinta Pereira e outras). 

 

Ter clareza das modalidades que estamos utilizando ajuda a inserir 

todas as crianças. É um recurso importante para se trabalhar a 

heterogeneidade. Essas estratégias também ajudam a elaborar 

diagnósticos mais precisos sobre corporalidade-escrita. 

Acreditamos que esse processo foi bem estabelecido nos 

primeiros, segundos e terceiros anos e ligeiramente esboçados 

nos quartos. 

 

 

 

 



 HERANÇA CONSTRUTIVISTA: DIAGNÓSTICOS, FAMÍLIAS 

SILÁBICAS, ELEMENTOS MENORES DO CÓDIGO. 

 

No início do projeto, havia certa precaução com o uso de famílias 

silábicas e com a abordagem direta dos elementos menores do código 

(letra, fonemas, sílabas, palavras etc.). O diagnóstico era feito a partir 

da categorização das hipóteses de aprendizagens ou fases:  pré-

silábicos, silábicos, silábicos-alfabéticos e alfabéticos (com toda uma 

subclassificação). Esse tipo de diagnóstico ainda é usado pelas 

professoras, embora a ele tenham sido acrescentados os diagnósticos 

orais (reconto, por exemplo), de leitura silenciosa e em voz alta e 

outros relacionados à produção de textos e manejos da escrita 

(acrofonia, rébus, palavra-valise, parêmias para serem completadas 

etc.) 

Costumávamos questionar essas categorias mais amplas, tentando 

mostrar que é possível localizar uma série de fenômenos que 

evidenciam a avareza dessas fases.  Exemplos: 

- Uma criança que é capaz de recontar muito bem uma história, retém 

parlendas na memória, mas que, durante um ditado ou mesmo 

nomeação de imagens, grafa letras sem critérios, sem parear o 

fonemático ao grafemático, seriam tão pré-silábicas como as que não 

conseguem prestar atenção em uma história, que não conseguem 

engajar-se em uma produção oral? Qual criança teria a condição de 

deixar a fase pré-silábica primeiro? Quem entrará com mais riqueza na 

fase silábica? Em outras palavras, quem está mais preparado para a 

escrita? 

Em nossa pesquisa, encontramos alunos considerados pré-silábicos, 

mas que revelavam grandes habilidades no mundo da oralidade, que 

de repente se tornavam alfabéticos e disparavam na leitura de textos. 

Outro ponto que causou alguns entreveros foi a nossa insistência para 

que os elementos menores do código (alfabeto, fonema, formação das 

sílabas, sílabas simples, sílabas complexas etc.) entrassem nos 



programas de forma decisiva desde o primeiro ano. No final, 

conseguimos introduzir, por exemplo, a lida com famílias silábicas de 

forma bem lúdica e interessante.  

Como trabalhávamos alguns fenômenos resultantes da História da 

Escrita (Rébus, acrofonia, homofonia, palavra-valise) e outros do 

ludismo infantil popular (revestrés, linguagens criptológicas em geral, 

trava-línguas, adivinhas etc.), a coisa continuou sendo feita com muito 

espírito lúdico. Mas, aqui precisamos marcar um diferencial, sabíamos, 

por exemplo, quantos e quais alunos não dominavam as sílabas 

complexas no segundo semestre; quantos e quais ainda tinham 

dificuldade para reconhecer a função de certas letras. Esse 

conhecimento permitia a produção de atividades bem focadas, com 

objetivos precisos.  

Essas avaliações poderiam ter permitido também o rearranjo entre 

turmas. Experiência interessante que a FEUSP só o fez parcialmente 

(mais por iniciativa de algumas professoras do que por definição 

programática e curricular). Talvez em razão de se ter encontrado uma 

solução diferente, o professor de ciclo e ter contado com bolsistas que 

atuavam juntamente com os professores de sala, essa experiência não 

foi tão boa como a que aconteceu na EA de Belém. Temos aí uma 

estratégia que pode ser um grande diferencial que precisa ser 

retomada de forma mais sistemática. 

 

 

 ENTUSIASMO VERSUS FACILIDADES DO COTIDIANO 

 

Usar textos do cotidiano do aluno nos programas conta hoje com um 

consenso forte na educação brasileira. É o pretenso “ir ao encontro do 

universo de letramento do aluno”. Sabemos que essas divisas e 

conceitos são originárias do Marxismo (o modo de produção, a cultura 

da classe trabalhadora, preparar para o exercício da cidadania, 

trabalhar com a função da escrita na sociedade etc.) e perpassados por 



Vygotsky, Bakhtin e seus parafraseadores. Como estes últimos (em 

geral, das universidades) nem sempre conhecem o mundo infantil, 

acabam estendendo a ideia de democracia, direitos e de consciência 

político-social para o mundo infantil, tornando-o adulto antes do 

tempo. Por exemplo, a ideia de que é o uso da língua que deve 

prevalecer, ou seja, a língua em ação (consentânea ao conceito de 

valor de uso de Marx) acabou sendo estendida ao campo da infância 

de forma generalizada. Segundo essas tendências, o uso da língua na 

infância colocaria em jogo os gêneros que mais aparecem no cotidiano 

da criança, o universo de letramento. Entretanto, como hoje prevalece 

a ideologia neoliberal, a publicidade e o consumismo invadem os lares 

e espaços cotidianos (invadem inclusive os programas de governo) e 

acabam dominando esse universo de letramento, que se reduz a 

gêneros e textos (em geral da mídia) que pouco favorecem o 

entusiasmo infantil e juvenil.  

Insistimos e comprovamos durante o projeto que é possível 

sustentar o entusiasmo infantil a partir dos gêneros e textos da 

oralidade e com os da literatura em geral.  Levamos em conta que 

o que faz uma criança aprender não é o modo como ela constrói 

logicamente o conhecimento (a partir de tentativas, re-

equilibrações e erros), mas sim o entusiasmo que sua capacidade de 

fantasiar põe em jogo. Para conseguirmos a leitura fluente e a 

produção de textos de boa extensão temos que contar com esse 

entusiasmo. O que faz um aluno que está acabando de se alfabetizar 

querer ler um texto longo? O que faz um aluno encarar suas 

deficiências (por exemplo, quando sua leitura ainda enrosca nas sílabas 

complexas) e ganhar velocidade na leitura ou mesmo reaproveitar a 

estrutura dos textos que ouviu ou leu para as suas produções textuais? 

Para nós essa magia existe e se chama entusiasmo e se dá 

plenamente quando a criança consegue se posicionar subjetivamente 

diante das grandes aventuras e temas da humanidade, que vão desde 

os grandes mitos que revelam a relação do homem com o universo 



(com a vida e a morte, com o mistério de nosso surgimento e de nosso 

desaparecimento na terra) aos momentos prazerosos de convivência 

com uma linguagem lúdica, repleta de possibilidades estéticas. 

Sendo assim, as passagens da oralidade-escrita-imagem e vice-

versa tem como grande objetivo excitar esse entusiasmo. 

Tivemos o prazer de percebê-lo em todas as turmas com as quais 

trabalhamos.  

Nosso sonho maior - que no projeto foi vivido bem parcialmente (mas 

teve alguns momentos bons, densos até!) - é enlaçar as demais 

ciências a partir desse entusiasmo, seguindo mais ou menos a ideia 

proposta pelo filósofo espanhol Ortega Y Gasset4:  

 

Todo aquele que tem uma boa escuta psicológica nota que sua personalidade adulta 

forma uma sólida couraça de bom sentido, de previsão e cálculo, de enérgica 

vontade, dentro da qual se agita, incansável e prisioneira, uma criança audaz (...). 

Assim, o canto do poeta e a palavra do sábio, a ambição do político e o gesto do 

guerreiro são sempre ecos adultos de uma incorrigível criança prisioneira (p.33).   

 

Esses ecos nada mais são (e o filósofo deixa explicito isso em outras 

passagens deste magnifico texto) do que o entusiasmo infantil com 

tudo aquilo que se desdobra em sentidos mais perenes, mais arcaicos, 

com possibilidades de explicar (ainda que provisoriamente) os grandes 

mistérios da vida (os mitos, as grandes narrativas, os contos de 

mistério, os contos etiológicos etc.) 

O curriculum da Fundamental I da EA que me foi apresentado em 2012 

já trazia elementos importantes dessa almejada trajetória. Lembramos 

que no quarto ano o gênero “narrativa de aventura” era, juntamente 

com “notícia”, o foco do curso; no quinto ano, tínhamos as “narrativas 

de enigmas” – que não deixam de ser obras que suscitam o entusiasmo 

do aluno, mas essa curvatura (na perspectiva de Ortega y Gasset) 

desses gêneros para as ciências ainda está para ser feita – por 

                                                           
4 ORTEGA y GASSET, J “El Quijote en la escuela”. Revista da Faculdade de Educação. Volume 19, no. 1. 
São Paulo: Feusp, 1993. 



exemplo, considerar essa possibilidade interdisciplinar entre literatura 

e ciência. 

Em 2013 e 2014, conseguimos trazer para o currículo, sobretudo nos 

segundos, terceiros e quartos anos, um volume de obras e textos que 

apontam nessa perspectiva – entre eles, o marcante trabalho com o 

“Hobbit”, que envolveu diversas linguagens e parece ter deixado uma 

herança promissora a julgar pelo entusiasmo das crianças (a profa. 

Kamila nos trouxe um interessante relato sobre esse entusiasmo). 

 

LIDANDO COM A HETEROGENEIDADE 

 

Quando as professoras do primeiro ano apresentaram um projeto ao 

Conselho da EA solicitando a redução do número de alunos por turma 

(de trinta para vinte), ouviram de alguns conselheiros uma ideia que é 

muito comum na academia. Diante do argumento apresentado de que 

o número menor de alunos possibilitaria um manejo mais detalhado da 

heterogeneidade, alguns conselheiros disseram que a heterogeneidade 

não tem que ser combatida, que ela é em si um fenômeno benéfico, 

pois propicia diferenças entre as crianças e, de algum modo, diferenças 

poderiam ser traduzidas em criatividade e efervescência discursiva etc.   

Diante disso, resolvemos conceituar melhor o termo heterogeneidade 

para assumi-lo no currículo. Do mesmo modo que os conselheiros, 

levamos em conta que o mundo é vasto e produz diferenças sempre, 

no entanto, no processo da escolarização assumimos que é preciso 

não apenas reconhecer e respeitar as diferenças, mas 

monitorá-las a partir de diagnósticos, pois quando calha de a 

escolarização favorecer apenas um dos lados das diferenças e 

relegar os demais à sombra, a tendência é que essas se 

intensifiquem e funcionem como mecanismo de exclusão. 

Sabemos que há crianças cujas famílias ou mesmo escolas infantis 

adiantam bastante a entrada da criança na escrita ou mesmo na 

oralidade, que chegam à escola com completo domínio do alfabeto e 



até mesmo das sílabas complexas, além de serem bastante ágeis nos 

traquejos linguageiros do oral. No entanto, há outras que chegam em 

completo estado de penúria em relação às demandas da escolarização, 

não conhecem as letras, não sabem sequer escrever o nome, diante 

de uma contação de história se evadem, nos jogos orais apresentam 

um envolvimento apenas corporal, muitas vezes exagerado, outras 

vezes contido demais (tímido). Em nossos diagnósticos constatamos 

essas diferenças e não as achamos “normais”, ao contrário, estamos 

numa luta para que os gestores do ensino público percebam que é 

impossível dar conta dessa heterogeneidade toda apenas com o velho 

esquema “uma professora para trinta alunos” (números das redes 

públicas paulista e paulistana) e com planos de ensino calcado apenas 

na ideia de competitividade e seriação. Os governos adotaram o rótulo  

“regime de ciclos”, mas em quase todas as suas ações práticas o que 

prevalece é a velha seriação competitiva. 

Constatamos que são possíveis vários recursos para se lidar com essa 

heterogeneidade. Vejamos alguns: 

1. Reagrupar turmas:  no caso, como temos 3 turmas de 20 

alunos, é possível fazer reagrupamentos momentâneos para 

acelerar processos (no Brasil, isso é um tabu! Para muitos 

educadores, não se pode mexer na sala, na heterogeneidade em 

nome sabe-se lá de que teoria democrática). Nossos 

reagrupamentos são estratégicos, sazonais, montados a partir 

de diagnósticos e normalmente tem praticamente dois objetivos: 

(1) oferecer às crianças que não dominam essa ou aquela 

habilidade a oportunidade de dominá-la (por exemplo, crianças 

que estão com dificuldade para entender o funcionamento da 

sílaba, passarão por aulas específicas; (2) ampliar o potencial 

dos alunos que já dominam as habilidades postas no diagnóstico, 

permitir que eles avancem assumindo novos desafios.  

O objetivo aqui é lidar com a heterogeneidade sem nivelar por 

baixo ou por uma média. Eventualmente, o reagrupamento pode 



ultrapassar o ano e ocorrer também de forma vertical, ou seja, 

reagrupando alunos dos primeiros e segundos anos; dos 

segundos e terceiros e assim sucessivamente. Teríamos então 

duas possibilidades: horizontal (entre turmas do mesmo 

ano) e vertical (entre turmas de anos diferentes). 

A experiência do reagrupamento foi muito boa na escola de 

aplicação de Belém.  Após a constatação de resultados altamente 

positivos, as professoras de Belém tendem a assumir a estratégia 

no currículo escolar. 

2. Acompanhamento feito por um segundo professor ou, no caso 

da EA, educador ou professor de ciclo. Neste caso, os 

atendimentos podem ocorrer dentro da sala ou em paralelo (fora 

da sala, no turno) ou no contraturno (reforço).  

3. As professoras da EA costumam contemplar a 

heterogeneidade quando produzem instrumentos de 

avaliação ou mesmo atividades (lições de classe ou de casa) 

diferenciadas. Isso é interessante, mas isso ainda se restringe às 

categorias do construtivismo (lições para Pré-silábicos – PS, 

silábicos-alfabéticos – SA, etc.).  O problema é que esse processo 

é bastante limitado, pois o aluno nem sempre contará com uma 

assistência específica, uma ajuda que o tire da posição de não 

saber. No reagrupamento, a pegada é mais densa, o foco e os 

objetivos são mais nítidos. 

4. O trabalho coletivo – sabemos que esse termo vem de grandes 

desgastes, pois foi utilizado exaustivamente em vão nas duas 

últimas décadas, mas uma forma de tirá-lo deste vazio é atribuir 

ao grupo papeis e atividades bem definidas. Lidar com a 

heterogeneidade, reagrupar turmas e anos, trabalhar na 

dobradiça, cotejar programas, assumir a parte que cabe a cada 

um no contexto geral da responsabilização coletiva são objetivos 

que podem dar concretude ao termo. Temos clareza que o único 

modo de lidar com a heterogeneidade e de fato praticar o regime 



de ciclo é o respeito ao trabalho coletivo. Nesse sentido, a 

atribuição de turma tem que resultar de uma boa 

discussão coletiva, de uma autoavaliação do trabalho do 

grupo nos dois últimos anos.  

 

5. Escolha de professores -  no regime de ciclo certa 

estabilização do quadro de professores pode favorecer a lida com 

a heterogeneidade.  Esse pode ser um critério importante para 

atribuir as turmas aos professores anualmente. Um regime de 

ciclo, com as dobradiças funcionando, com um bom controle da 

heterogeneidade constitui uma complexidade que não permite 

remanejamentos constantes no quadro. O grupo de professoras  

pode ganhar muita experiência no manejo das turmas do ano e 

das dobradiças pelas quais são diretamente responsáveis; 

podem acumular experiências, buscar formação contínua bem 

contextualizada para este ou aquele problema.  O controle da 

heterogeneidade depende também desse remanejamento. É 

preciso que o grupo se defina em função da busca de 

experiências bem contextualizadas e que a atribuição saia a 

partir dessas experiências concretas e não a partir de divisas 

genéricas do tipo: para diversificar um pouco, para que as 

professoras não fiquem bitoladas na mesma turma... 

 

SUBJETIVIDADES, ENTRE O COLETIVO E O SINGULAR 

 

No projeto, assumimos uma concepção de subjetividade específica 

para o ensino do campo da linguagem. Para nós, as subjetividades 

contemporâneas emergem nos espaços de entre-meios, de entre-

gêneros, de entre-textos, enfim, nos desvãos que a linguagem e os 

meios permitem. Quando ensinamos um texto para um aluno, não 

devemos esperar que ele apre(e)nda totalmente aquele texto, pois 



para que ele de fato se engaje nesse momento do ensino, é necessário 

que ele coloque em jogo outros textos seus ou outras experiências de 

mediação que experimentou ao longo da vida. É nesse entre-jogo que 

o aluno assume ou rejeita a entrada no que foi proposto.  

Sabemos que um aluno pode assumir o ensino escolar com todo o seu 

entusiasmo, como se este fosse ao encontro pleno de suas memórias 

anteriores, de suas expectativas e de seus modos de se posicionar 

nesses espaços de entre-linguagens; como se correspondesse a uma 

demanda por ele bem reconhecida.   Esse tipo de subjetividade 

responde bem ao ensino coletivo, ao fluxo dos programas escolares, 

sem apresentar demandas que exijam um conhecimento maior de sua 

subjetividade. Claro que entre eles há diferenças notáveis, tanto em 

suas singularidades pessoais como em seus posicionamentos e 

preferências, no entanto, um fato os une, respondem bem ao ensino 

sem muitas necessidades de assistências individuais mais detalhadas.  

Por outro lado, também temos alunos que se posicionam de forma mais 

complexa, muitas vezes, visando apenas contemplar minimamente as 

demandas de escolarização que pesam sobre eles. Nesse sentido, suas 

manobras subjetivas são mais penosas, não raro, o engajamento de 

um ou outro dá-se por meio da fuga, da indisciplina, do movimento 

corporal. Um exemplo claro: existem alunos que não suportam 

sossegar minimamente seus corpos para ouvirem uma contação de 

história ou uma leitura em voz alta. Claro que também lhes é difícil 

assumir a postura mínima de concentração que a leitura exige. Tais 

alunos, muitas vezes, são tratados pela psiquiatria escolar com 

medicação e treinamento comportamental (por repetição). 

Acreditamos que uma boa escuta pode permitir a atuação do que 

chamamos professor/educador “ponto-de-giro”.  Essa atuação 

profissional requer um manejo mais sutil da situação, uma atenção 

mais detalhada à fala e ao comportamento do aluno de tal modo que 

se consiga perceber os posicionamentos destes alunos diante da 



escolarização, da escrita, da oralidade ou mesmo diante deste ou 

daquela professora. Funcionar como “ponto-de-giro” significa 

permitir uma aproximação mais qualitativa com esse aluno a tal 

ponto de promover alguma mudança no seu modo de se 

posicionar. É neste contexto que as singularidades podem de fato 

serem contempladas e até permitir que o grupo de professores aprenda 

mais sobre a heterogeneidade e também tenha o seu giro. Cada caso 

bem acompanhado faz sua história e acaba constituindo uma sólida 

referência para estudos posteriores.  Em anexo, temos quatro relatos 

de atuações que evidenciam um pouco desse modo de ensino. 

Quando levamos em conta o posicionamento subjetivo dos alunos 

entendemos que aprender é de fato se engajar. É possível 

perfeitamente entender uma reflexão, um processo, mas não assumi-

lo como seu, como traço de sua subjetividade. Tivemos casos de alunos 

que aprendiam a ler, dando claros passos no sentido de se tornar leitor, 

mas em sala de aula, continha esses passos. É como se o aluno, caso 

se tornasse leitor, tivesse que mudar todas as suas posturas 

decorrentes do modo como sustentava a sua imagem na sala. Assumir-

se como leitor implicaria em rearranjar-se no quadro geral onde estava 

posicionado.  

Tudo isso apenas revela o quão difícil é de fato promover a 

“recuperação” de um aluno “atrasado” quando apenas consideramos 

seu nível em relação a uma habilidade. Aprender não se resume em 

apenas dominar habilidades, aprender vai além: aprendemos 

em nome de alguém, em nome do pai, da mãe, do tio, do estado, 

do herói, do amigo, do bom professor etc. (ou de vários deles 

juntos).  Se não houver esse engajamento mínimo, a 

aprendizagem se dá apenas em seu logicismo, como mera 

correspondência de uma cognição diante de uma habilidade.  

Nesse sentido, um bom ensino tem que combinar os dois processos, 

os que apontam para as possibilidades coletivas (a autonomia, a 



postura favorável diante do conhecimento escolar) e para as 

singularidades que destoam do movimento coletivo das expectativas 

escolares.  

 

ELEMENTOS PARA UM PROGRAMA 

 

Vamos elencar aqui alguns tópicos (não é o currículo, este deverá ser 

construído pelo coletivo) e alguns exemplos de conteúdos, habilidades, 

objetivos, objetos de aprendizagem. 

 

TÓPICO I – CORPORALIDADE – Optamos por esta palavra para 

deixar clara a ideia de que a oralidade nos anos iniciais é 

sobretudo corporal, performática, passa - necessariamente e 

em primeiro plano - pela atuação, pelo acontecimento. Somente 

se contam como oralidade os gêneros estéticos, os textos formulares 

da infância e da tradição popular (de origem oral): brincos, 

mnemonias, parlendas, cantigas, fórmulas de escolha, adivinhas, 

trava-línguas, contos de fadas, contos brasileiros, mitos e outras 

narrativas de origem oral. Uma roda de conversa, um debate ou ainda 

conversas em que o que se fala dependa bastante do improviso, não 

conte com um texto formular da tradição, devem ser enquadradas em 

outra categoria, não podem ser consideradas oralidade ou 

corporalidade (sobre o tema, podem serem lidos autores como Érik 

Havelock, Walter Ong, Leda Tfouni, Claudemir Belintane e outros). 

Em nosso projeto, costumávamos diagnosticar as habilidades 

decorrentes desse tópico e constituir listas de objetivos a partir deles: 

recontar um texto ouvido antes, dizer de memória uma parlenda, 

repetir um texto acumulativo, completar uma parêmia, sustentar uma 

parlenda responsiva, reconhecer rimas e estruturas textuais 

repetitivas, assimilar uma adivinha e repassá-la adiante, compreender 

a resposta de uma adivinha, parafrasear oralmente um texto, etc. 



Incluem-se aqui também as grandes narrativas orais (contos que 

extraímos das coletâneas e os retextualizamos na oralidade), os mitos, 

as lendas, os contos brasileiros (por exemplo, aqueles das coletâneas 

de Silvio Romero, Câmara Cascudo, Henriqueta Lisboa e outros). 

 

 

TÓPICO II – IMAGEM (DESENHOS, ILUSTRAÇÕES, FILMES ETC.) 

 

O campo das imagens vai desde a simples ilustração de livro ou mesmo 

de um desenho feito pelo aluno para ilustrar uma história ouvida antes 

a um longa-metragem feito para a infância.  

A ilustração de livros, por exemplo, permite que o aluno localize a cena 

do texto, o antes e o depois do momento representado. Histórias em 

quadrinhos, cartuns e outros desenhos que fazem narrativas em versos 

são extremamente úteis para diagnosticar a compreensão que um 

aluno tem dos elementos da narrativa. Do mesmo modo um filme pode 

ter o mesmo valor. Por exemplo, no projeto, tivemos grandes 

momentos em que se mesclaram contação de história, leitura, fruição 

de filmes, ilustração etc. Outra experiência igualmente interessante foi 

a utilização de filmes, curtas, animações encontradas na Internet. 

Essas experiências podem ser relatadas pelos professores 

participantes, pois as tivemos em todas as turmas que participaram do 

projeto. 

Um momento analítico interessante ocorrido no projeto, foi quando 

coletivamente analisamos a diversidade de modos que os alunos do 

primeiro ano usavam para ilustrar um conto (isso pode ser visto no 

arquivo ilustração dos alunos (ilustração da história da coca), em 

anexo). 

 

 

 

 



 

A IMAGEM COMO ELEMENTO DE TRANSIÇÃO PARA A ESCRITA 

 

Se a oralidade tem um papel fundamental por estabelecer a 

textualização para a criança ampliar os usos da língua e torná-lo mais 

amplo no universo das narrativas e da função poética, a imagem 

permite à criança se posicionar desde cedo diante da representação 

feita à semelhança do mundo (iconográfica), num suporte fora do 

corpo (papel, tv, computador ou, em outros tempos, paredes de 

caverna, pedra, argila etc.). Nesse sentido, usamos a imagem  como 

um elemento de transição também quando trabalhamos os 

elementos menores do código. Vejamos alguns casos: 

1. Rébus – seguindo o que ocorreu na história da escrita, 

utilizamos a imagem para ser lida como um significante sonoro. 

Veja no material das professoras uma infinidade de exemplos do 

uso do rébus, sobretudo do rébus acrofônico. 

2. A imagem (fotos da horta, dos alunos, de objetos; ilustração de 

contos, desenhos etc.) é usada para permitir inúmeros 

diagnósticos e atividades (de nomeação, acrofonia, palavra-

valise etc.) – as professoras do primeiro ano fizeram farto e 

sofisticado uso desses recursos. 

3. Quadrinhos (HQ, tirinhas etc.) funcionam como imagem e ao 

mesmo tempo narram, além de misturarem letras com imagens. 

4. A ilustração é também um dos elementos de leitura, no meio de 

uma narrativa, seja ela escrita ou falada.  

 

III  -  ESCRITA – DESDOBRANDO-SE EM LEITURA E PRODUÇÃO 

DE TEXTOS 

 

Durante um certo período da vida da criança, a escrita é para ela um 

grande mistério. Como é possível aqueles rabisquinhos esqueléticos 

conter alguma coisa que se pode dizer, que se pode contar? É a 



pergunta estranha do menino Jean Paul Sartre (As palavras), 

perguntando à sua mãe quando ela se propôs ler o conto “As fadas”: 

- As fadas estão aí dentro?  

Se o livro contivesse desenhos, imagens ativando as habilidades de 

semelhanças (eixo metafórico de Roman Jakobson), a criança aceitaria 

a leitura, mas os garranchinhos esquisitos que mais se assemelham a 

pequenas insetos revelando o cenário conhecido de As Fadas?! Era 

mesmo de se espantar!  No caso de Sartre, logo que a mãe deixa o 

livro, a criança corre pegá-lo e ali mesmo começa a imitar sua mãe, 

olhando para as letras, empostando a voz e praticando a chamada 

pseudoleitura. 

O que a gente não se dá conta é que por detrás dessa leitura 

empolgada, falseada, está um mundo de imagens obtidas em outras 

experiências interativas, que vão sendo textualizadas a partir de um 

olhar que simula o fluxo das letrinhas sobre a página. 

O que dá para inferir disso tudo é que a leitura não deixa de ser uma 

espécie de produção de texto às avessas, ou seja, a partir de uma 

rápida decodificação (tem que ser rápida!), um imaginário vai 

descortinando e dando formato a uma narrativa ou a algum outro tipo 

de texto.  Para que isso possa acontecer também na escrita, é 

necessário que haja um volume razoável de matrizes textuais ou 

gêneros discursivos, além de cenários conhecidos (scripts, frames – 

em algumas teorias), palavras e expressões já mais ou menos 

familiares.  

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E A PRÁTICA DA RECITAÇÃO ORAL 

(narrativas, textos em versos e ludismos linguísticos) é o ambiente 

mais denso para a criança introduzir-se na escrita. As narrativas puxam 

o ato de ler para a busca de uma matriz que acelere a decodificação e, 

ao mesmo tempo, motivam a criança a buscar mais, a enfrentar textos 

longos. Os textos em versos, os ludismos, além de serem divertidos, 

propiciam as habilidades linguageiras básicas (segmentação e 

rearranjo dos elementos menores, jogos homofônicos - por exemplo, 



o famoso “você troca…”  ou o “Não confunda...” ou ainda a parêmia 

“não me olhe de lado...”). 

Em geral, alunos que vão bem na oralidade, na escuta e no jogo com 

textos de origem oral costumam transferir essas habilidades para o 

domínio da escrita. O ritmo dessa transferência depende da quantidade 

de atividades bem-intencionadas propostas pelo curso. De alguma 

maneira, tudo depende da correlação que podemos fazer entre 

ampliação das habilidades com textos (narrativas e textos em verso) e 

e domínio das habilidades linguageiras básicas (destacar sílabas, 

recortar segmentos homofônicos, identificar rimas, perceber palavras 

e frases repetidas, traquejo com a reversibilidade silábica etc.)  

A escolha do material a ser utilizado é de vital importância, pois – 

repetindo! - sabemos que dominar habilidades não é igual a aprender. 

Para o aluno aprender, é preciso que ele tome a postura, o lugar 

de quem de fato é leitor, de quem quer ler, de quem gosta de 

ler. É aqui que entra nossa noção de subjetividade ou de posição 

subjetiva.  Escolhendo materiais que permitem o entusiasmo, 

essa mudança de posição se torna mais fácil. 

Dentro desse jogo de posicionamentos entre o oral e o escrito, entre a 

textual e o linguageiro, nem sempre ocorre um processo exaustivo de 

domínio de todas as dificuldades que o código escrito impõe. Muitos 

alunos conseguem inferir, generalizar, transferir habilidades de tal 

forma a dar conta das dificuldades, por exemplo, das sílabas complexas 

– exemplo: o aluno aprendeu a partir de um trava-língua a sílaba 

travada formada por TR e uma vogal (tra, tre, tri, tro, tru), pode 

reutilizar essa habilidade inferindo a leitura de (bra, bre, bri, bro, bru) 

e depois (cra, cre, cri, cro, cru) etc. Entretanto, há alunos que 

necessitam de maior assistência nessas passagens todas. E é aqui que 

mora boa parte das dificuldades, é por aqui que começam a se 

cristalizar as dificuldades que vão resultar na leitura lenta, de 

má vontade, sem possibilidades de um posicionamento 

subjetivo. O cuidado com o domínio das dificuldades de escrita 



tem que ser bem efetivo e posto em jogo na “idade certa”. Nada 

de dar sopa para o azar, adiando tudo na esperança de que um clic 

venha acontecer (isso é o que chamamos espontaneísmo).  

Quando escolhemos algumas atividades baseadas na história da 

escrita, como a leitura de imagem, a acrofonia, o rébus, a palavra-

valise e outras baseadas nos traquejos orais (revestrés, língua do pê, 

trava-línguas, adivinhas etc.), estávamos justamente pensando na 

possibilidade de favorecer as habilidades que permitem o domínio de 

todas as dificuldades de escrita. Nossas experiências mostraram que 

elas de fato colaboram muito, mas também evidenciaram que alguns 

alunos precisam delas e também de muita “intencionalidade”, ou seja, 

que o ajudemos a fazer essas correlações, dar esse pulo entre 

a atividade lúdica e a atividade sistemática – por exemplo, 

podemos brincar com esses alunos com um trava-língua, mas ao 

perceber que ele não transfere essa habilidade para, por exemplo, as 

famílias com encontros consonantais, devemos ajudá-lo a fazer essa 

transferência, sistematizando com eles essas famílias.  

A passagem do primeiro para o segundo ano tem que ser bem 

atenta, é nessa dobradiça 1, que os diagnósticos têm que 

funcionar com precisão. Se está definido que todos os alunos do 

primeiro devem dominar as sílabas simples, temos que saber qual é a 

condição geral dos alunos que não conseguiram chegar nesse nível. É 

chato dizer, mas  neste estágio a classificação ferreirista só atrapalha. 

Saber se o aluno com dificuldade é pré-silábico ou silábico (alfabético 

ou não) é muito limitador para a continuidade do trabalho no segundo 

ano. É importante saber um pouco mais: 

- Como se sai em atividades orais: é capaz de recontar uma história? 

Consegue inverter sílabas (revestrés)? É capaz de memorizar uma 

adivinha e reapresentá-la a um colega? Etc. 

- Com atividades de escrita e leitura: É capaz de ler imagem e entender 

o que está acontecendo (por exemplo, em uma ilustração)? É ágil nos 

jogos de acrofonia a partir do oral e a partir de imagens? Consegue 



entender o jogo de inclusão de uma palavra-valise? O que sabe sobre 

o alfabeto? Escreve seu nome completo?  

- Habilidades de preparação para a escrita: como segura o lápis? Como 

usa o papel? Qual o volume de seus traços? Distingue letras de 

desenho?  

 

Vejamos ano a ano, alguns elementos importantes para a montagem 

do plano de cada ano. Notem sempre que cada elemento posto em 

jogo tem a ver com a armação curricular mais geral, ou seja, encaixa-

se no jogo como uma peça que tem função fundamental no todo. 

Para a elaboração desses itens, estamos nos baseando nas 

experiências do projeto e nos Planos de Ensino de 2014/2015, que de 

certa maneira já traziam algumas modificações provocadas pelo 

projeto (se compararmos com os planos apresentados em 2012, 

quando iniciamos as reuniões do Currículo de LP). 

É importante ressaltar que o que estamos propondo implica em uma 

boa mexida também no quadro de OBJETIVOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I (plano de 2014) 

 

 

OBJETIVOS DE ENSINO DO PRIMEIRO ANO 

 

1) Promover um ambiente lúdico e múltiplo de linguagens de tal 

forma que a turma possa experimentar diversas modalidades de 

expressão e de interação. Esse ambiente comporta desde a decoração 

da classe e dos arredores do espaço destinado aos alunos até os tópicos 

de conteúdo do programa (repertórios de histórias, de brincadeiras 

orais, de ludismos linguísticos em permanente jogo com os livros e 

outros suportes e portadores). A ambientação das crianças nos 

primeiros dias de aula é de fundamental importância para que estas 

percam suas cismas e medos em relação ao espaço e às pessoas em 



geral. Temos que levar em conta que é pela linguagem oral e corporal 

que as crianças são acolhidas. 

 

2) Conhecer, com o máximo de detalhes possível, os elementos 

da dobradiça de entre-ciclo 1 (EC1), por meio dos portfólios 

originários das escolas infantis. O portfólio poderá fazer parte da 

ambiência prevista no item anterior, pois algumas atividades 

experimentadas pelos alunos na Educação Infantil poderão se 

transformar em atividades de início de ano. É sempre muito 

interessante que o aluno tenha suas atividades anteriores valorizadas 

e entendidas como um ponto de partida, um elo de continuidade. 

 

3) Reforçar a corporalidade da criança – este pode ser um tópico 

interdisciplinar com Educação Física e artes. As atividades orais que 

comportam movimentos corporais e ricas em interações com os demais 

alunos devem ser bem valorizados. Normalmente, as escolas fazem 

isso, mas prestam pouca atenção nas crianças que apenas simulam ou 

se agitam desordenadamente nas atividades. Essas atividades 

requerem sincronia entre emissão vocal e ativação corporal. Do mesmo 

modo que nas atividades de desenho, pintura, colagem, expressão 

corporal temos também muitas informações sobre as dificuldades de 

algumas crianças. Mais harmonia entre voz e corpo pode representar 

também expressão mais equilibrada, mais qualidade no ouvir e no 

posicionar-se para ler e escrever. Como sabemos, a escrita exige certa 

postura, controle corporal, concentração, foco etc. que muitas crianças 

não trazem de casa. Temos aqui um aspecto de fundamental 

importância para ser também compartilhado com as famílias, pois 

muitas vezes a agitação corporal também tem a ver com indisciplina, 

com falta de limites, com atitudes e hábitos familiares.  

 

4) Diagnosticar desde o primeiro bimestre – descobrir 

precocemente as dificuldades das crianças é importantíssimo para a 



equipe se posicionar diante do que vai se confirmando. Sabemos que 

com um único diagnóstico não é possível chegar a uma boa avaliação 

da turma. É importante cotejar e cruzar vários diagnósticos; exemplos: 

diagnóstico da criança no coletivo, durante as atividades coletivas 

(como se porta, como interage, se procura cantar, dizer ou declamar 

os textos ou se apenas simula, se tenta se coordenar ou se brinca 

dispersamente etc.) e nas avaliações ou diagnósticos individuais 

(recontos, declamação, acrofonia, rébus etc.).  Aqui cabe uma divisão 

por itens – no projeto, testamos vários quadros, seria o caso de as 

professoras recombiná-los e assumir os mais práticos. O importante é 

que levem em conta, no mínimo, os seguintes elementos (esses 

elementos deverão ser listados nos OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM). 

 

Oralidade: participar de brincadeiras coletivas (procura harmonizar o 

corpo ao som das palavras ou agita-se desordenadamente?); 

memoriza ludismos linguísticos (parlendas, parêmias, brincos, 

mnemonias, adivinhas etc.); reconta narrativas? Retém na memória 

um texto acumulativo (absorve pelo menos a estrutura de 

funcionamento?). 

Leitura: o aluno pratica pseudoleitura? Pareia a frase escrita ao fluxo 

da voz? É capaz de ler imagens, encontrando o lugar e a função de 

uma ilustração dentro de um texto (que parte do texto a imagem 

expressa, o que vem antes, o que vem depois); lê palavras a partir de 

sua imagem tentando se pautar pela escrita? Lê frases 

contextualizadas ou não? Localiza trechos bem marcados (de uma 

parlenda, por exemplo)? Distingue pares acrofônicos  a partir de 

imagens (com a mesma sílaba inicial) ou pratica apenas leitura 

acrofônica? Leitura de rébus? Palavra-valise?  

Escrita: conhece todas as letras do alfabeto? Reconhece o aspecto 

alfabético na formação das sílabas? Domina sílaba simples? Sílaba 

complexa? Sabe escrever seu nome (dele extrai conhecimento para o 



domínio de suas letras)? De onde se originam as letras que conhece 

(do nome, de marcas, de personagens etc.)? 

Traquejos Linguageiros orais: domínio do princípio acrofônico 

oralmente; jogo do revestrés (inversão de dissílabos), língua do pê etc. 

– todos esses jogos podem ser recobertos por uma habilidade mais 

genérica: destacabilidade e reversibilidade silábicas. 

 

5) Articular as turmas – para que tenhamos um verdadeiro plano de 

ciclo, não devemos manter as salas isoladas. É sempre interessante 

propor encontros, trocas e rearranjos momentâneos da turma de 

acordo com objetivos. Se for necessário fazer um reagrupamento a 

partir de objetivos de aprendizagem, as crianças já estarão 

preparadas. Também é interessante propor pequenos encontros entre 

alunos do primeiro e do segundo, na forma de relato de experiências. 

Para que isso aconteça, cada professora que vá assumir a “nova turma” 

deverá estar consciente do seu desafio, ter clareza quanto aos 

objetivos e, de preferência, não jogar com improvisos, ter um bom 

material didático em mãos. Talvez aqui já possamos vislumbrar três 

turmas para exemplificar um possível rearranjo no início do terceiro 

trimestre, já preparando a dobradiça EA1. 

Turma RA1 (de rearranjo) – objetivo: acelerar o domínio das 

sílabas simples.  

Turma RA2 – Consolidar o domínio das sílabas complexas, 

procurando agilizar a leitura. 

Turma RA3 -  Praticar leitura fluente e significativa. 

 

Eventualmente, poderíamos ter cinco turmas, contemplando 

rearranjos também verticais, que se dariam entre os primeiros e os 

segundos anos. 

 

Para consolidar esse passo, seria necessário organizar um material 

didático que contemple todas as articulações. Temos um belo banco 



produzido pelas professoras da EA e por participantes do projeto. Caso 

não sejam suficientes, podemos ajudar na produção de mais materiais.  

 

6) Lidar com a Heterogeneidade de forma clara e objetiva – 

todas as experiências nossas mostram que a heterogeneidade já é 

bastante acentuada no primeiro ano. O ensino tem então que ficar 

atento a quem e como estão sendo endereçados os objetivos de 

aprendizagem. Além do tradicional recurso de colocar um aluno que 

sabe mais com outro que ainda não domina o conteúdo em pauta, 

temos que contar com outros recursos: atenção especial do professor, 

professor de ciclo, reagrupamento de turmas, participação das famílias 

etc. É preciso que pelo menos uma das professoras de cada ciclo 

vá se especializando cada vez mais em lidar com esses alunos 

que demoram muito para entrar na escrita. Essa(s) professora(s) 

deve(m) buscar formação cada vez mais especializada nessas 

dificuldades.  A especialista em educação especial, que tem sua 

sala e que fica à espera de indicações para atendimentos pode 

significar um atraso para a escola, pois acomoda à equipe nesse jogo 

das indicações e da espera de uma ação mágica de uma pessoa externa 

ao processo. O ideal seria incluir a especialista de inclusão no 

processo e pedir a ela que socialize seu conhecimento, que partilhe as 

responsabilidades no movimento dos ciclos. Trabalhar em ciclo 

significa derrubar paredes (não como as escolas libertárias 

fazem, quebrando equivocadamente paredes concretas), pois a 

ideia é que coordenadores, orientadores, especialistas de 

inclusão trabalhem ali no frege cotidiano, em intensa troca com 

os professores.  

 

 

7) Lidar com o posicionamento subjetivo da criança – como já 

dissemos, o conhecimento não depende apenas de explicações e 

apreensões lógicas. O elemento mais fundamental é o 



posicionamento subjetivo da criança diante do conhecimento 

ou do próprio ato de aprender. A escola e os professores precisam 

aprender a escutar seus alunos para nortear uma atuação que levem 

em conta os motivos que fazem o aluno se alienar em relação à escrita.  

Se ligarmos esse item com os dois anteriores, podemos dizer que 

aprender a lidar com a ideia de posicionamento pode ser o pulo do gato 

da equipe. 

 

8) Lidar com a família – desde o primeiro trimestre, é preciso que  a 

família saiba como está se dando a relação de seu filho com a escola. 

Levar a família a se autoavaliar em relação aos problemas que seus 

filhos enfrentam para aprender a leitura e a escrita. Muitas vezes, 

mudanças no comportamento e nos hábitos da família resultam em 

ganhos claros para o aluno e para a turma. A escola precisa ter um 

discurso (oral e escrito) que apresente as sugestões de ajuda 

pertinentes à família. Se a criança não tem muita noção de futuro, está 

apegada ao gozo do aqui e agora (aliás, elas têm todo o direito de se 

apresentarem assim, pois isso é infância!), a família terá que se 

responsabilizar por esse (re)direcionamento.  O termo autoavaliar 

talvez seja um elemento-chave para propor às famílias em cada 

reunião pedagógica. Essa autoavaliação poderia ser acompanhada 

por textos interessantes a serem lidos, filmes e outros recursos que 

ajudem a família a se reposicionar em relação à formação de seus 

filhos. 

 

9 – Manter um plano de ensino com objetivos claros, mas ao 

mesmo tempo considerando a heterogeneidade: no projeto, 

desenvolvemos um plano que levava em conta três categorias muito 

próximas das utilizadas pelo PNAIC.  Consideramos, pela experiência, 

que sempre haverá alunos que podem alcançar plenamente todos os 

objetivos propostos e que há sempre um grupo que não logra o mesmo 

êxito, convém dividir os objetivos em dois grupos: PLENOS (alguns 



alunos dominam), ESSENCIAIS (a classe toda deveria dominar) DE 

TRANSIÇÃO (se não forem atingidos por alguns alunos, estes serão 

retomados nas DAs e DCs - dobradiças de entre-anos e de entre-

ciclos).  O projeto, desde 2012, já possuía alguns planos anuais 

montados a partir de categorias próximas a essas. 

 

Os nove objetivos aqui listados se referem ao ensino, ajudam a 

estruturar os conteúdos, as habilidades.  Na tabela que pretendemos 

construir coletivamente o foco será posto nos objetivos de 

aprendizagem exequíveis, de tal modo a reconsiderar depois se os 

objetivos de ensino ou as formulações gerais do plano escolar podem 

ser sustentadas.  

Infelizmente os documentos oficiais dos governos assumiram uma 

estranha terminologia que vem lançar mais confusão ao processo. 

Trocaram a palavra Objetivos pela palavra (ou conceito) “Direitos”.  

O aluno teria direito a aprendizagem, então os documentos fazem uma 

lista de direitos para os sistemas escolares darem conta. Diante desse 

estranho desejo de ampliar os direitos da classe trabalhadora, convém 

interrogar: o professor, a escola, os sistemas escolares, poderiam ser 

processados caso o direito deste ou daquele aluno não seja garantido? 

Os governos, o ministro, os secretários poderiam ser presos diante do 

não cumprimento dos direitos dos alunos? Em nosso país, segundo a 

Prova Brasil, 60% das crianças não tiveram seus direitos garantidos 

em 2013? Vamos processar os estados, os municípios, as escolas, os 

professores?  



Por isso, recomendamos aos professores que não assumam essa 

terminologia, que continuem com a velha e boa palavra OBJETIVOS. 

Aliás, os planos de 2014 e 2015 da EA estão recheados dessas 

generalidades postas nestes documentos. Uma escola que quer 

personalizar sua proposta, fazer frente às suas demandas têm que se 

livrar dessas “estratégias de preenchimento”: 

 

 

 

DO TERCEIRO AO QUINTO ANO – PERSPECTIVAS 

 

Em 2013 e 2014 realizamos vários testes de leitura com as turmas do 

terceiro e do segundo ano e analisamos detalhadamente essas 

transições   

No terceiro, em discussão com as professoras, notamos um certo 

excesso de tutela em relação às avaliações (as professoras liam os 

textos e as consignas da prova) e pouca densidade nos objetivos que 

ESTRATÉGIA DE PREENCHIMENTO é um conceito da Análise do Discurso que revela termos 
e frases de um texto que foram escolhidas mais para preencher o espaço e produzir algum 
efeito retórico redundante do que  para expressar alguma ideia bem contextualizada. Aliás, 
essas estratégias tomam o lugar dos compromissos bem contextualizados. Em educação 
elas são muito utilizadas, sobretudo em propostas pedagógicas, currículos, documentos 
oficiais etc. Alguns termos coringa - muito bem-vistos em nosso tempo - são repetidos como 
se fossem bons valores, independentemente de se reunirem as condições para a sua 
exequibilidade; exemplos: “educar para a cidadania”, “visão crítica de mundo” e outros. Na 
proposta da EA, o objetivo abaixo se aproxima muito de uma estratégia de preenchimento, 
já que se tratam de objetivo para o Fundamental I e não para a consecução de todos os 
ciclos do ensino básico: a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de 
atitudes e valores como instrumentos para a participação democrática e para a 
construção de uma visão crítica do mundo, com destaque para a solidariedade e o respeito 
mútuos. 

Quando consideramos nossas crianças no final do quinto ano, fim do ciclo Fundamental I, 
elas atingem tais objetivos? “A participação democrática” e “visão crítica de mundo” são 
objetivo alcançáveis neste ciclo? Não seria melhor deixar esses termos para a proposta geral 
da escola e se ater aos exequíveis?   

Há outros desse mesmo naipe nos objetivos de cada ano. Isso ajuda a esmaecer o foco de 
cada ano e a própria progressão ao longo dos ciclos. Se um ciclo é capaz de executar tudo 
isso, não haveria razões para se ter outros ciclos. 



apontem para a efetivação da leitura de bom volume, fluente e 

significativa. Passamos, então a buscar obras e textos que permitissem 

um entusiasmo maior para que os alunos deixassem a postura sôfrega 

de ler conferindo e saltassem para uma leitura mais viva, mais 

carregada de sentido. Dessa experiência, pudemos abstrair os 

seguintes objetivos de ensino 

 

- Domínar completamente o código sem deixar restos - no 

segundo ano, o aluno tem que se haver com todas as sílabas complexas 

e iniciar “a leitura só com os olhos”, sem se sobrecarregar na fonação. 

Considerando que nos quartos e quintos anos ainda temos um 

percentual razoável de alunos que leem com lentidão, que ainda estão 

se escorando em algum dos recursos de que lançaram mão durante o 

processo de alfabetização (leitura conferida, escorada na fonação; 

excesso de adivinhação etc.), esse objetivo tem de receber toda a 

atenção possível nas primeiras dobradiças (segundo para terceiro, 

terceiro para quarto). 

 

- Redobrar o entusiasmo – sabemos que a melhor forma de 

interpelar a criança para a leitura significativa é o entusiasmo. Esse 

objetivo vai ditar as escolhas de textos, pois as professoras precisam 

lançar desafios, levando os alunos para as boas autorias. Ainda fazem 

parte desse desafio o contato com textos da tradição oral, mas agora 

mais encorpados, para serem contados, lidos e relidos 

autonomamente.  Talvez aqui se tenham que repensar objetivos de 

aprendizagem ligados a gêneros da mídia (notícia, reportagem) e 

outros, ponderando se de fato são adequados a essa faixa etária, se 

não causam certa dispersão e falta de foco e densidade em relação aos 

objetivos que de fato levam à leitura fluente. 

 

- Dominar bem as modalidades de expressão dos textos:  para 

introduzir os alunos em leituras mais complexas, com mais exigência 



de vocabulário, as professoras podem lançar mão da combinação de 

modalidades, por exemplo, para uma narrativa grande, pode iniciar 

CONTANDO, prosseguir LENDO e finalizar com a LEITURA AUTÔNOMA  

DOS ALUNOS. Alguns exemplos vividos por nós nos dois últimos anos: 

O Hobbit,  Os livros voadores, Matinta Pereira e outros. 

- Ler textos em verso a partir de três referenciais extraídos da 

obra de Ezra Pound (2006): (1) melopeia, (2) fanopeia e (3) 

logopeia. Os nomes parecem pedantes, mas o esquema ajuda na 

escolha de poemas.  No eixo da melopeia estão os poemas que 

primam pela sonoridade, como o Pernilongo (José Paulo Paes), boa 

parte dos poemas de Cecília Meireles e outros – extrai-se o prazer 

estético e o sentido levando em conta o ritmo, o som, a rima. 

Agrupados sob a fanopeia, temos os poemas mais visuais, cujas 

tessituras de sentido nos oferecem imagens poéticas – um exemplo é 

o poema de Chico dos Bonecas, “O bolo e a bala”. Sob a logopeia 

ficam os poemas que propõem a reflexão e a emoção, por exemplo, o 

“relógio” de Vinicius de Moraes, que usando o efeito de repetição do 

tempo e o ruído dos mecanismos do relógio, propõe uma reflexão sobre 

a vida e a morte ou, como no caso do poema “O Marujo” de José Paulo 

Paes que propõe uma risível inferência sobre hábitos infantis a partir 

da hipérbole “Sua cama era um mar”.  

Claro que as três modalidades se misturam e se confundem, mas é 

sempre possível fazer algum agrupamento, garantindo que a gente 

contemple minimamente os poemas de efeito sonoro (bem do agrado 

das crianças), outros mais inferenciais, outros mais imagéticos – que 

também, do mesmo modo que uma adivinha, exigem inferências.  

Em nossa pesquisa, percebemos que mais da metade do terceiro ano, 

apesar de terem lido o poema “O Marujo”, em várias ocasiões, não 

conseguiam inferir que se tratava de um menino que fez xixi na cama. 

Nossa bolsista Isadora Rabelo está reunindo uma coletânea de poemas 

levando em conta essa classificação – este é o tema de seu mestrado. 

As professoras, se quiserem, poderão se servir desta coletânea. 



- Ler textos em prosa, narrativas explorando amplamente os 

recursos do texto.  Os testes que aplicamos nos terceiros, quartos e 

quintos anos nos revelaram algumas surpresas. Percebemos que essa 

“pós-alfabetização”, ou seja, a inserção dos alunos no universo de 

leitores proficientes é um desafio no Brasil. Fizemos testes em escolas 

de todas as classes sociais, além das escolas do projeto. O resultado 

pode variar aqui e ali, mas há uma constante: há sempre uma 

significativa faixa de alunos que não compreendem inferências, 

mesmo quando consideramos inferências locais (entender um 

parágrafo) ou globais (o texto como um todo) ou ainda 

inferências de palavras novas. 

Podemos discutir os testes e os resultados se as professoras assim o 

desejarem, mas para nós o que ficou claro é a necessidade de se 

delinear um programa de leitura com mais foco nos problemas que 

os testes revelam. Para tanto, vamos listar algumas preocupações 

que deverão estar presentes nos objetivos de aprendizagem, 

sobretudo a partir dos terceiros anos. 

- Incrementar a leitura autônoma progressivamente, levando em 

conta certa progressão de dificuldades. Sair de textos mais simples 

para textos mais complexos, refinando a interpretação. 

- Insistir na leitura silenciosa e rápida, sem escorar na camada 

sonora do texto. Esse objetivo é um divisor de águas para de fato 

ocorrer avanço na leitura. Tem que ser considerado objetivo essencial 

e tem que contar com uma vasta gama de recursos e estratégias para 

cumpri-lo de fato. 

- Praticar a inferência em todos os níveis, desde a inferência de 

palavras a partir do contexto imediato a inferências globais, passando 

por inferências locais (de parágrafos, de trechos).  

-Investir nos efeitos que garantem a progressão coesa e 

coerente do texto – coerência temática (progressão pelo sentido), 

coerência por meio de dêiticos (palavras que estabelecem relação, 

tanto para o já lido como o ainda por ler).  



- Distinguir com clareza as vozes do discurso. Nosso bolsista Paulo 

Dalcheco fez um teste exclusivo sobre essa temática e detectou que 

uma parcela significativa do terceiro ano se perdia ao longo do texto, 

misturando as vozes. Também notamos isso em uma prova aplicada 

pelas Profas. Brenda e Elina (em 2013), utilizando um fragmento do 

Hobbit. É fundamental identificar a voz que conduz a narrativa (em 

primeira ou em terceira pessoa) e a voz dos personagens, seja no 

discurso direto ou indireto. No quarto ano já é possível exigir a 

compreensão do discurso indireto-livre, tão presente em alguns livros 

infantis. 

- Expandir o imaginário através da contação e da leitura de mitos 

e lendas, contos brasileiros e de outras partes do mundo, ampliando o 

imaginário e de preferência estabelecendo pontes entre imaginário 

brasileiro e de outras partes do mundo -  por exemplo, a lenda do fogo 

no Brasil (entre os Xavantes, entre os Tembés) e a lenda do fogo entre 

os gregos (Lenda de Prometeu). Este seria um tema que facilmente se 

pode abrir para as ciências, pois depois do mito, cabe sempre a 

pergunta: mas o que é o fogo? Qual a sua origem? Como funciona? Há 

estrelas pegando fogo? Por que o fogo é onipresente no universo? 

Outros temas correlatos: a origem dos homens, a origem do mundo 

etc. (temos narrativas para todos esses temas). 

- Adotar testes de leitura desde o terceiro ano como forma de 

avaliar o andamento da leitura significativa. 

 

DESDOBRAMENTOS DA LEITURA NA PRODUÇÃO DE TEXTOS 

 

Obviamente que a aprendizagem da escrita enquanto produção de 

texto exige um programa específico, com controle de habilidades e de 

objetivos próprios do ato de escrever, que vão desde o ato de grafar 

as letras em suas ligaduras na construção das palavras até o ato de 

conceber um texto a partir da ideia de determinado gênero. No 

entanto, queremos (re)afirmar que o que o elemento mais forte que 



dá fluxo à escrita é o próprio fluxo da leitura. Alunos que leem 

arrastando as sílabas, escrevem textos curtos e pobres de sentidos. 

Alunos cuja leitura é dinâmica, costumam dinamizar também a escrita. 

Por isso postulamos o seguinte: se alguns alunos estão escrevendo 

pouco, com muitos erros de ortografia, de maneira arrastada, sua 

avaliação de escrita tem que ser efetivada juntamente com a sua 

avaliação de leitura. Em muitos casos, dando fluxo à leitura, em pouco 

tempo o fluxo da escrita aparece. 

Não faz muito sentido cobrar ortografia de alunos que ainda não 

possuem textos de verdade. Devemos considerar que seis ou sete 

linhas arrastadas, sofridas, escritas em bloco, a duras penas, com o 

aluno tendo que parar para pensar com que letra escreve essa ou 

aquela palavra, ao serem avaliadas, não faz sentido considerar apenas 

as dificuldades ortográficas desta criança. É preciso rever o todo, a 

própria aprendizagem da leitura. 

Claro que é possível uma criança demorar para aprender a ler e, por 

isso, carregar uma escrita sofrível, pois como passou um bom tempo 

sem ler, também acaba demorando ainda mais para grafar as letras. 

Alguns casos poderão necessitar de treino gráfico, atividades de 

caligrafia para ganharem destreza manual suficiente para o fluxo do 

texto – bem, mas tudo depende de averiguar se sua leitura também 

está ganhando fluxo. Uma não existe sem a outra. 

Produzir um texto, nesta faixa etária, é predominantemente fazê-lo sob 

a empolgação de uma temática que vem sendo abordada com 

entusiasmo. As opções são sempre as de criar a partir do existente, 

dentro do gênero e da temática. O aluno pode completar ou enxertar 

textos, inventando novos finais ou procurando remendar partes 

faltantes com missão de manter a coerência geral do texto. Também 

pode criar um personagem e um roteiro para um novo texto a partir 

do que aprendeu na leitura ou escuta de um texto.  

A paródia é um grande recurso nessa área. É desejável que alunos do 

quarto e do quinto ano tenham oportunidades de parodiar os contos 



moralizadores que viram nos anos iniciais. Essa é uma forma de se 

abrir para novos temas, de assumir novas autorias, novos gêneros.  

Sobre a correlação mais detalhada entre correção de texto e leitura, 

temos um material pronto, preparado para o projeto, que alia leitura, 

produção de textos e elementos de textualização. 

 

Encerramos o documento aqui, deixando claro que ele ainda é bastante 

lacunar se consideramos a riqueza que vivemos durante o projeto. Para 

de fato chegarmos aos objetivos de aprendizagem e mesmo reformular 

os de ensino, teríamos que discutir os desafios aqui postos, se eles são 

viáveis ou não. 

Agradecemos aos professores do Fundamental I, a direção da escola, 

a Orientadora Educacional e demais educadores que contribuíram para 

que o projeto “Desafio” pudesse acontecer.  

 

São Paulo, maio de 2015 

 

Prof. Claudemir Belintane 

Coordenador do Projeto “O Desafio da Leitura” 

 

P.S: 

Por que não pusemos certos tópicos aqui nos objetivos de 

ensino do Fundamental I? 

 

No plano do ensino de 2014 feito pelas professoras temos como 

objetivos do Fundamental I três itens genéricos, que seriam, no 

máximo, objetivos da proposta pedagógica da escola - objetivos a 

serem alcançados ao longo do ensino básico. Achamos melhor focar o 

específico, objetivos de ensino e aprendizagem imprescindíveis. 

Essa clareza ajuda a manter o foco e assumir mais claramente as 

responsabilidades. 



Cuidar tem limites -  no plano de ensino de 2014 está escrito que o 

cuidar e o educar são funções indissociáveis da escola. É preciso 

tomar cuidado com essa paridade. O cuidar tem seus limites para a 

escola e é um objetivo que se assume em implicação constante com a 

família. Se uma criança não sabe limpar as narinas, urina na calça ou 

come derramando a comida pela roupa, a escola deve e pode fazer a 

sua intervenção, mas tem que imediatamente mostrar à família que o 

essencial desse ensino pertence a eles e não à escola. Quanto mais a 

escola conseguir guindar os saberes que envolvem o “cuidar” 

para o campo dos objetivos de aprendizagem, para os implícitos 

do conhecimento, melhor. O mesmo ocorre com “o brincar” – esses 

termos genéricos evocam com facilidade o tudo e o nada. É sempre 

bom dar precisão, situar cada área e definir uma progressão de 

objetivos que se afinem com a preservação do brincar, mas ao mesmo 

tempo apontando para objetivos bem definidos. 

Resolvemos não listar esses tópicos em razão do que constamos nos 

planos de 2014/2015. Sabemos que o cotejo item a item desses planos 

com as conclusões do projeto levaria a uma discussão longa. Antes de 

fazer isso é preciso saber se os professores querem e podem assumir 

essa discussão. Passar desses eixos para os objetivos de 

aprendizagem, com a experiência que temos, é relativamente fácil, 

mas vai remexer nos itens elencados para este ano. Por exemplo, no 

plano dos quartos anos, encontramos pouco ou quase nada do que 

vivemos no projeto em 2013 e 2014, nem mesmo os livros que 

compramos (um para cada aluno) que tinham como função criar o 

entusiasmo estão listados na bibliografia do aluno. Compramos uma 

grande quantidade de livros e filmes que poderiam circular como 

expansão do entusiasmo das crianças leitoras, mas eles não estão 

presentes nos planos deste ano. Em conversas com as professoras, por 

exemplo, com a Brenda, pudemos perceber que há todo o desejo de 

ampliar a experiência do projeto, mas quando olhamos para os planos, 

esse desejo não está lá. 



Por estes e outros motivos, resolvemos entregar este documento sem 

uma lista de objetivos de aprendizagem e sem a reformulação dos 

objetivos de ensino, pois se nossas afinidades se dissiparam, resta a 

nós apenas respeitar a decisão dos professores e deixar este 

documento apenas como o relato final do projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


