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RESUMO 
 

Adriana Batista Afonso. “Os seus, os meus e os nossos” - O reagrupamento como 
estratégia de recuperação paralela  em uma turma de 3º ano. 2015. 36 f. Produto 
Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria Pós-Graduação, Pesquisa 
e Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 
 
O presente trabalho é produto dos meses de residência docente vivenciados pela 

professora no Colégio Pedro II, do diálogo com diversas obras e, sobretudo, do 

questionamento da realidade vivenciada pela residente em sua escola de origem. A 

pergunta geradora para a pesquisa foi como realizar um processo de alfabetização 

num curto prazo, mas que fosse significativo para as crianças e não perdesse de 

vista o currículo do 3º ano do Ensino Fundamental. O objetivo era analisar a 

estratégia de reagrupamento como ferramenta de recuperação paralela. A proposta 

foi realizada com um grupo de 20 alunos, que ainda não dominavam os mecanismos 

de leitura e escrita, selecionados entre duas turmas de 3º ano de uma escola pública 

da Rede Municipal, localizada na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, foram elaboradas sequências didáticas com base na 

perspectiva da alfabetização enquanto processo discursivo e sua fundamentação 

teórica contou com autores como Cecília Goulart e Ana Luísa B. Smolka. A pesquisa 

foi concluída com 75% do grupo participante fazendo uso da língua escrita como 

meio de comunicação. Foi possível, assim, concluir que a experiência do 

reagrupamento foi bastante válida no contexto vivido na escola municipal na qual a 

pesquisa foi realizada. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Minha questão de investigação foi a implementação de um processo de 

alfabetização numa turma de 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal 

Rosa do Povo, localizada na zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro de forma 

significativa num curto espaço de tempo. No entanto, havia um agravante: não me 

bastava que esses alunos avançassem em seu processo (passando a reconhecer 

letras que antes não reconheciam, por exemplo). Precisava alfabetizá-los num 

contexto de forte letramento para que, ao fim do ano letivo, eles estivessem 

comunicando-se através de textos de maneira eficaz e pudessem seguir sua 

trajetória dentro dos anos inicias do Ensino Fundamental. 

Ao realizar, ainda durante o 1º bimestre, as análises e avaliações diagnósticas 

que baseariam a elaboração de um projeto de intervenção para o grupo de alunos 

em estágio inicial de aquisição da língua escrita de minha turma, busquei trocar 

opiniões com a professora de minha escola que também tinha uma turma de terceiro 

ano. Desde o início do ano, ela vinha sinalizando que 40% de sua turma estava em 

um estágio muito inicial do processo de alfabetização, enquanto eu também tinha 

15% de meus alunos nessa situação. Assim chegamos a um grupo de 17 alunos que 

precisavam de uma estratégia específica num 3º ano com 60 crianças. Ou seja, 

naquele momento, nossa escola possuía quase 30% de seu terceiro ano no início do 

processo de alfabetização, grupo no qual ainda eram encontradas crianças que não 

reconheciam todas as letras ou escreviam seu próprio nome. 

Junto a essa análise quantitativa, observamos que as atividades com vistas à 

alfabetização que vínhamos desenvolvendo de maneira paralela às atividades 

específicas de uma turma de 3º ano, não estavam surtindo o efeito necessário. 

Tentar realizar um processo de alfabetização num tempo de recuperação paralela 

era insuficiente às necessidades do grupo atendido por nós. Por outro lado, não 

estávamos tampouco desenvolvendo de maneira satisfatória as atividades que 

planejávamos dentro do currículo específico do 3º ano. Concluímos que estávamos, 

as duas, realizando parcamente múltiplas tarefas e que esse procedimento 

provavelmente não seria o ideal para a realidade emergencial em que estávamos. 

Partindo de uma perspectiva de trabalho de nossa parceria dentro do 3º ano, 

na qual não existem os meus alunos ou os dela, e sim um grupo de alunos desse 

ano de escolaridade e, como já mencionado, da necessidade de uma ação mais 
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ampla voltada para a alfabetização desse grupo com distorção idade / ano de 

escolaridade, afinamos a ideia de trabalhar com reagrupamentos. 

Dessa forma, em determinados horários de nossas aulas, abandonaríamos as 

configurações de turma e mesclaríamos as crianças por tema a ser trabalhado. 

Assim, por exemplo, em determinada hora do dia, eu atenderia o grupo em processo 

de alfabetização, enquanto minha parceira realizaria uma atividade de produção de 

texto coletiva com o grupo maior. O objetivo era dar espaço especial à voz daqueles 

alunos que, muitas vezes no grupo geral das turmas, se sentiam envergonhados em 

colocar suas ideias, hipóteses e dúvidas. Acreditamos que essa configuração 

permitiria empreender um trabalho de alfabetização mais sistematizado e com 

horário mais amplo e específico de acordo com as demandas do grupo. 

Para que não houvesse estigmas de “grupo forte” ou “grupo fraco”, 

infelizmente comuns no cotidiano escolar, definimos que esse reagrupamento não 

estaria restrito a atender o grupo em processo de alfabetização e sim funcionaria 

como uma recuperação paralela, na qual também trabalharíamos as revisões 

necessárias dentro do currículo referente ao 3º ano. Alinhamos inclusive que, em 

algumas propostas pontuais, trabalharíamos com as duas turmas e as duas 

professoras atuando juntas. No entanto, devido aos limites naturais à pesquisa aqui 

desenvolvida, centrei a análise realizada nas ações empreendidas junto ao grupo 

em processo de alfabetização. 

 A partir dessas observações, me propus a investigar a prática do 

reagrupamento como ferramenta na organização de um processo de alfabetização 

em turmas do 3º ano a fim de analisar até que ponto essa estratégia seria eficaz 

quanto à alfabetização da parcela de alunos ainda em estágio inicial do processo de 

aquisição da língua escrita concomitantemente com os trabalhos a partir dos 

conteúdos propostos para o 3º ano do Ensino Fundamental. 

 Para tanto, foram fundamentais os debates suscitados pelas experiências 

vividas ao longo do Programa de Residência Docente nas oportunidades de 

palestras, minicursos e oficinas, além das atividades junto à professora supervisora 

e à coordenadora de área. Esses momentos levaram ao questionamento constante 

sobre como planejar minhas ações de forma que eu me reconhecesse nesses atos 

pedagógicos. As respostas que formulei a essa pergunta se pautaram na leitura de 

vários textos e cabe destacar aqui o seguinte trecho de Maria Teresa Esteban: 

As professoras de 1º grau possuem um conhecimento acumulado, do qual 



12 

 

muitas vezes não têm consciência e frequentemente não é socialmente 
reconhecido. (...) cada um possui um saber-fazer, construído a partir da 
teoria a que teve acesso e da ação cotidiana, dentro e fora da escola. 
(ESTEBAN, 2015. p.141.)  

 

 Essa proposição me levou a olhar com maior atenção os processos e 

relações que são estabelecidas dentro da escola e que, muitas vezes, 

naturalizamos. A necessidade de formular esses conhecimentos que estariam 

imbricados em nossa prática tornou-se constante e foi intensificada pela leitura de 

Cecília Warschauer em “A roda e o registro”. No capítulo “O registro”, a autora 

aponta que a escrita sobre o vivido ajuda a reflexão, ajuda a construir a memória 

reflexiva (diferente daquela que é mecânica e repetitiva) e assim torna-se ponto de 

partida para novas aprendizagens. (WARSCHAUER, 1993. p. 62.) Vale agregar 

algumas análises realizadas por Maristela Marçal e seu grupo de pesquisa acerca 

da importância da narrativa pedagógica. No texto produzido pelo grupo a partir da 

pesquisa junto à parte do corpo docente de uma escola municipal de Campinas, os 

autores afirmam que o relato sobre os acontecimentos traz significado e 

consequente valorização a essas experiências e chamam atenção à necessidade de 

reflexão, numa relação constante e realimentada entre pensar e agir, além de 

proporcionar a sistematização dos saberes então produzidos. (MARÇAL, 2009. 

p.85.)  

Dessa forma, foi intensificada minha crença na tríade: professor pesquisador, 

teoria e prática, que baseou a elaboração deste trabalho, objeto de pesquisa e 

formação. 

Esta narrativa pedagógica primeiramente apresenta o resumo dos objetivos 

que nortearam sua realização, seguido das motivações que justificam sua produção. 

Posteriormente são apresentadas as etapas que conformaram a metodologia 

utilizada e os procedimentos realizados durante a aplicação do produto final, 

seguidos dos referenciais teóricos que basearam minha prática. Por fim, são 

apresentados os resultados a que esta pesquisa chegou e as conclusões tecidas por 

mim após a análise desses resultados finais. 
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2 OBJETIVOS 

  

2.1 - Geral 

Reagrupar alunos de duas turmas de 3º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola pública municipal localizada na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, com 

objetivo de trabalhar o processo de aquisição da língua escrita dentro de suas 

demandas específicas sem deixar de atender ao currículo específico do referido ano 

de escolaridade. 

Analisar as contribuições e implicações do uso da estratégia de 

reagrupamento como ferramenta de recuperação paralela em turmas de 3º ano do 

Ensino Fundamental durante o ano letivo de 2015. 

 

     2.2 - Específicos  

 Alfabetizar crianças com distorção idade / ano de escolaridade dentro do 

contexto de duas turmas do 3º ano do Ensino Fundamental; 

 Realizar a recuperação paralela em articulação com o currículo previsto para 

o 3º ano do Ensino Fundamental; 

 Trabalhar com reagrupamentos sem estigmatizar os estudantes como “fortes” 

e “fracos”. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Comecei a atuar como regente de turma na Prefeitura do Rio em 2013. Desde 

então, já trabalhei com quatro turmas, duas no ano de 2013 com regime parcial e 

uma em 2014 e outra em 2015 em turno único. Em todas essas oportunidades, o 

foco do meu trabalho era a alfabetização, apesar de nunca ter tido uma turma de 1º 

ano. Isso se deve a sempre ter passado por turmas com alfabetização em processo. 

Já tive um 2º ano com metade da turma com dificuldades severas mesmo no 

reconhecimento de letras e a outra metade claramente alfabetizada pelo método 

silábico sob a tendência tradicional, que acabou resultando em uma leitura presa ao 

sistema "b com a faz..." e impedia maior compreensão dos textos trabalhados. 

Também tive uma turma de progressão com crianças e adolescentes também em 

estágio inicial do processo de alfabetização, além de um 3º ano com parte da turma 

alfabetizada e boa parte em estágio inicial. Em 2015, estive novamente com 3º ano, 

no qual apenas 8 alunos não estavam alfabetizados (talvez este tenha sido o ano 

com a realidade mais tranquila que encontrei). 

Essa trajetória é importante em minha contínua formação enquanto 

docente, pois indica que todos os anos trabalhei com algo que gosto muito, que é a 

alfabetização, mas nunca tive a oportunidade de desenvolver um processo de 

alfabetização simplesmente a partir do que eu creio como melhor caminho. Por 

trabalhar com crianças já com alguns anos de escolarização (dado que se tratavam 

de duas turmas de 3º ano e que alguns alunos eram repetentes), mas que ainda não 

dominavam os processos de leitura e escrita, fui obrigada a traçar minhas ações 

sempre partindo das hipóteses que cada criança trazia, o que enriqueceu muito meu 

trabalho. 

Nunca acreditei que exista, como por vezes escutamos nos meios escolares, 

qualquer “criança nula” e tampouco tenho a ilusão de que em uma classe de 

alfabetização de 1º ano o trabalho comece "do zero"1. O diferencial de minha 

trajetória na alfabetização foi sempre lidar, não apenas com as hipóteses das 

crianças, mas também com as marcas deixadas pelos métodos de alfabetização 

                                                 
1 Ao usar aqui as expressões “criança nula” e “começar o trabalho do zero”, reproduzo termos que geralmente 

escutamos em contextos escolares nos quais os educadores parecem acreditar que alunos chegam à escola isentos 

de qualquer conhecimento prévio e prontos para “receber” o conteúdo que o professor está apto a passar.    
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usados nos processos anteriores vividos por essas crianças. Para construir algo 

novo, precisei desconstruir com elas essa forma de decodificação e isso fortaleceu 

as perspectivas de alfabetização que baseiam meu trabalho atual.  

Focando em minha turma deste ano, a questão que mais me inquietava era a 

parcela da turma que ainda não estava alfabetizada. Apesar de seguramente já 

terem passado por mais de 2 anos do ciclo de alfabetização2 (alguns alunos 

estavam em seu 4º ano dentro do ciclo), os processos da leitura e da escrita ainda 

não eram claros para elas. Algumas dessas crianças estavam com distorção idade / 

ano de escolaridade (o grupo tinha crianças com 11, 12 e 13 anos) ou eram 

repetentes. Assim, caso não estivessem alfabetizadas até o fim do ano letivo, não 

poderiam prosseguir para o 4º ano e tampouco ficariam numa turma de 3º ano. Seu 

destino seria uma incógnita dentro da trajetória escolar proposta pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

Acreditamos que esse contexto emergencial justificou o trabalho através de 

reagrupamentos como ideal para empreender um processo de alfabetização mais 

sistematizado e com horário mais amplo e específico de acordo com as demandas 

do grupo e as possibilidades de nosso contexto dentro de uma escola municipal. 

Junto a isso, agregamos esta pesquisa às análises que vem sendo 

desenvolvidas no campo da organização escolar, dentre as quais podemos citar, por 

exemplo, a opção pela seriação ou pelos ciclos3. O objetivo desta pesquisa não é 

tentar estabelecer que a realização dos reagrupamentos seja uma aproximação das 

propostas de seriação ou de ciclos. Esta pesquisa se enquadraria junto àquelas que, 

mediante a verificação de não aprendizagem de uma parcela dos alunos em 

determinado conteúdo ou habilidade, busca, embebida de sua realidade, caminhos 

possíveis a melhor mediação dessa aprendizagem construída junto ao aluno.4  

Nesse campo de pesquisa, é possível citar a pesquisa de Maria Rosário Longo 

                                                 
2 Atualmente a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro determina que, nos três primeiros anos do 

Ensino Fundamental, seja adotada a organização através de ciclos. Nessa estruturação, a criança passa pelos dois 

primeiros anos sem ser retida, havendo possibilidade de retenção apenas ao fim do 3º ano do Ensino 

Fundamental, que é o fim do Ciclo de Alfabetização.  
3 Para este tema, usamos como referência a pesquisa realizada por Andréa Rosana Fetzner em sua tese de 

doutorado sobre a proposta político-pedagógica dos ciclos como meio para compreender as falas que associam 

essa forma de organização escolar a não-aprendizagem de seus alunos. 
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Mortatti ao analisar a história dos métodos de alfabetização no Brasil a fim de 

compreender aspectos da alfabetização em nosso país e assim contribuir para a 

formulação de novas propostas e projetos em sala de aula em busca da garantia do 

direito de cada aluno à aprendizagem (MORTATTI, 2006). Ademais há a pesquisa 

“Políticas de avaliação: alguns reflexos na rede escolar do município do Rio de 

Janeiro em 2009” realizada por Henrique Dias Gomes Nazareth e Renata da Silva 

Sousa (2010), pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO), 

acerca das políticas de avaliação implantadas no município do Rio de Janeiro no 

referido ano, suas relações com as avaliações externas e as influências que geram 

na prática educativa cotidiana, na busca pela aprendizagem dos alunos da rede e 

pela qualidade da educação. 
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4 METODOLOGIA 

 

Esta narrativa pedagógica foi produzida ao longo do ano letivo de 2015, as 

escritas que compõem este produto final foram elaboradas e reelaboradas inúmeras 

vezes, tantas quantas eu reformulava minha prática junto ao citado grupo de alunos 

do 3º ano em processo de alfabetização. Essas mudanças foram fruto natural da 

observação e análise do desenrolar do nosso processo de ensino e aprendizagem. 

Para dar início à elaboração de um projeto de intervenção que seria base 

para este produto final, foi produzida e aplicada uma avaliação aos 60 estudantes 

das duas turmas de 3º ano na qual, a partir da música “Sítio do Pica-pau Amarelo”, 

foi avaliada a produção escrita dos alunos, buscando identificar em que etapa do 

processo de desenvolvimento da escrita eles se encontravam segundo as 

proposições de Emília Ferreiro (FERREIRO, 2011. pp.24-31).  

A avaliação diagnóstica foi realizada individualmente a partir de uma 

indicação da supervisora do PRD Elena Martins para que, através do contato direto 

com o professor, o aluno tivesse a oportunidade de realizar uma produção fiel a suas 

possibilidades. Ou seja, o objetivo de realizar a avaliação diagnóstica acompanhada 

individualmente era que eu, professora que a aplicava, tivesse a certeza de que o 

aluno não respondesse apenas às questões que realmente não soubesse, afastando 

o medo ou a não compreensão de algum dos enunciados apresentados.  

Boa parte dos alunos de ambas as turmas logrou realizar a atividade dentro 

das propostas apresentadas, necessitando apenas de pequenas indicações para 

melhor compreensão dos enunciados. No entanto, 20 desses 60 alunos precisaram 

que eu atuasse como ledora durante todo o processo, além de não lograrem uma 

comunicação eficiente através dos textos que produziam por ainda não dominarem 

os mecanismos de escrita de nossa língua.  

            Agregamos essa avaliação diagnóstica às demais avaliações que vínhamos 

realizando desde o início do ano letivo e concluímos, eu e a outra professora do 3º 

ano, que aproximadamente 30% dos 60 alunos de nossas duas turmas estavam em 

um estágio inicial do processo de alfabetização, apresentando ainda um domínio 

incipiente dos mecanismos de leitura e escrita. Essa realidade foi extremamente 

alarmante e nos levou a planejar uma ação conjunta para atuar diretamente com 

esses 20 alunos: atividades de reagrupamento. 

            Nesses reagrupamentos, separaríamos 8 horas de nosso planejamento 
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semanal para que eu atendesse exclusivamente a esse grupo de alunos buscando 

alcançar suas demandas, que eram muito específicas. Enquanto isso, a outra 

professora regente do 3º ano ficaria com o grupo maior e daria ênfase a produções 

de texto coletivas, uma proposta que nos pareceu necessária ao contexto de um 3º 

ano do ciclo de alfabetização, além de ser viável para o trabalho com 40 crianças. 

            Na tentativa de que esse reagrupamento não fosse visto como um “reforço 

para fracos”, pecha infelizmente comum a grupos de recuperação paralela dentro do 

contexto escolar, acertamos que também seriam realizados reagrupamentos com 

vistas aos conteúdos de matemática. Ao longo do ano letivo, acabamos por planejar 

semanalmente, além dessas propostas de reagrupamento, atividades com as turmas 

e as respectivas professoras separadas assim como atividades com as duas turmas 

e as duas professoras atuando juntas. Isso conferiu uma constante reorganização 

dos grupos e fortaleceu a ideia de “Os seus, os meus e os nossos” presente no título 

deste produto, na qual reafirma-se a necessidade de que o grupo de professores de 

qualquer instituição escolar não tome os alunos ou turmas como suas posses. Uma 

turma não é responsabilidade unicamente de um professor, assim como um 

professor não tem responsabilidade unicamente por “sua turma”. Parece-me 

fundamental que exista um trabalho conjunto de toda a comunidade escolar ou, ao 

menos, desse grupo de professores para melhor trabalhar com os alunos atendidos 

pela unidade escolar. 

               Sabíamos, no entanto, que apesar de urgentemente necessária, essa 

perspectiva ainda era um ideal em nossa realidade. Como forma de tentar dar um 

passo nessa direção, partimos de ações congregando um dos anos atendidos pela 

unidade escolar. Desde o início vislumbrávamos que não alcançaríamos o 

engajamento de toda a escola nesse processo, porém já não desejávamos ser 

professoras solitárias fazendo o possível dentro de “suas” salas de aula. 

Assim iniciamos em junho os primeiros reagrupamentos com vistas a um 

processo de alfabetização sistematizado. Nas primeiras atividades, o objeto das 

aulas foram os nomes dos alunos a partir dos quais pretendíamos trabalhar a 

identificação e diferenciação das letras, a orientação da escrita, além de levar a 

criança a usar o próprio nome e o nome de colegas como fonte de comparação e 

levantamento de hipóteses sobre os processos de leitura e de escrita. Dessa forma, 

o objetivo era também analisar os recursos de que cada aluno lançava mão para 

fazer uso do sistema alfabético de escrita, além de objetivar que reconhecessem a 
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função social da escrita do nome como instrumento de identificação, conforme 

demonstrado através da atividade registrada na foto 1. 

Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade de escrita e classificação dos nomes dos companheiros. 

 

A análise das atividades desenvolvidas nesse período permitiu a percepção 

da dificuldade em trabalhar com identificação das letras, deixou claro que alguns 

alunos apresentavam grande defasagem ao relacionarem grafema e fonema, além 

de apresentarem, de maneira geral, considerável dificuldade ao lidar com rimas e 

identificar aliterações. 

A verificação dessas dificuldades sugeriu que seria necessário realizar 

atividades que estimulassem o desenvolvimento da consciência fonológica no grupo. 

Para tanto, tentamos inserir jogos com ênfase em aliteração e rimas em nossa 

rotina. Nesse momento, foi de grande auxílio o uso da caixa de jogos desenvolvida 

por grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco e distribuído 

pelo Governo Federal através do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - 

PNAIC. 

Concomitantemente seguimos também com a análise de variados tipos de 

texto durante o reagrupamento. Nosso objetivo era, num forte estímulo ao 

letramento, trabalhar com o grupo o reconhecimento de letras iniciais e finais e letras 

repetidas nas palavras, como forma de identificá-las e diferenciá-las, ampliando esse 

repertório. Sem, contudo, perder de vista o uso da língua escrita como meio de 

expressão e comunicação, além do reconhecimento de sua função social em 

diversos gêneros textuais e levá-los a perceber que tudo que se fala pode ser 

escrito.  
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Foi possível concluir que essas atividades, baseadas na já citada concepção 

de linguagem como prática social e na alfabetização como um processo discursivo, 

foram bastante válidas, pois os alunos tiveram contato com diversos gêneros 

textuais e possivelmente enriqueceram seu repertório nesse campo, buscando 

compreender as funções sociais que a escrita carrega. Ademais puderam trabalhar 

com suas hipóteses de leitura e escrita, além de confrontá-las com as hipóteses 

trazidas por outros colegas. Seguramente desse confronto de hipóteses, surgiram 

conhecimentos valiosos, como demonstra a seguinte sequência de fotos (intitulada 

Foto 2) que retrata um dos momentos em que as crianças, fazendo uso do alfabeto 

móvel, debatiam juntas a escrita de determinada palavra. 

 

Foto 2 

 

 

 

 

Momento em que as crianças, fazendo uso do alfabeto móvel, discutiam a grafia de uma 

palavra e confrontavam suas hipóteses sobre essa escrita. 

 

No entanto alguns alunos seguiam com dificuldade considerável em 

relacionar boa parte dos grafemas e fonemas, além de não perceberem 

regularidades sonoras produzidas, por exemplo, em rimas. 

Pensando nessas dificuldades fonológicas, buscamos as pesquisas acerca do 

método fônico.  

Partimos então, ainda muito temerosos, à realização de atividades seguindo 

algumas das proposições do método fônico. Nosso objetivo era propiciar atividades 

nas quais os alunos lançariam mão de estratégias de análise e leitura com objetivo 

de identificar determinados fonemas em palavras escritas e faladas. Assim 

pretendíamos que, a partir de palavras soltas ou retiradas de textos, os alunos 

tentassem reconhecer os sons iniciais e finais, além de identificar sons repetidos 

fazendo uso de suas estratégias de seleção, antecipação e verificação. 

De maneira sistematizada, trabalhamos ditados topológicos (nos quais 

apresentamos desenhos dentre os quais a criança devia sinalizar apenas os que 

começassem com determinado fonema), ditados iconográficos (dizíamos uma 
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palavra que o aluno devia primeiramente desenhar para depois produzir a escrita 

das legendas de seus desenhos), exercícios coletivos de classificação de palavras a 

partir de sua aliteração (numa lista geral de palavras, buscar aquelas que 

começassem com determinada letra, fazer a classificação de acordo com a primeira 

sílaba e realizar a posterior ilustração que identificasse essas palavras) e a ênfase 

em trabalhos com rimas, fosse apenas na oralidade, na produção de listas ou para a 

produção de textos que brincassem com esses sons. 

Como apontado anteriormente, de maneira geral, essa proposta metodológica 

ia de encontro às minhas crenças dentro de uma alfabetização rica e eficaz. A 

dúvida no prosseguimento de algumas dessas perspectivas era uma constante, o 

receio era formar decodificadores e não leitores. 

No entanto, foi perceptível que os alunos se interessaram muito por essas 

propostas e apresentavam ânimo na feitura das atividades, o que levou ao gradual 

aumento de sua segurança. As crianças já não usavam mais frases como “Eu não 

sei fazer” durante a aula. Isso não quer dizer que eles alcançavam plenamente os 

objetivos das atividades propostas, porém eles se arriscavam a tentar e, através dos 

momentos, individuais ou coletivos, de revisão e reescrita de suas produções, os 

alunos desestabilizavam suas concepções de leitura e escrita e as reelaboravam. 

Nesse processo, as atividades coletivas que envolviam oralidade foram 

fundamentais. Esse processo de revisão promove, como apontam Ferreiro e 

Teberosky (1979), a importância do erro na construção do conhecimento sobre a 

escrita, pois propicia o conflito cognitivo que desestabiliza e torna-se construtivo na 

superação das contradições e conflitos inerentes a fase inicial da escrita 

(FERREIRO & TEBEROSKY, 1979 apud SMOLKA, 2012, p.66).  

Optamos então por seguir com algumas propostas do método fônico e as 

adaptações que nos pareceram necessárias: elaboramos atividades com maior foco 

em determinadas letras, usando a sequência proposta nos estudos do método 

fônico, começando pelas consoantes classificadas como prolongáveis5, passando às 

prolongáveis irregulares6, chegando às consoantes cujos sons são mais difíceis de 

                                                 

5 Segundo Capovilla e Seabra, são aquelas que tendem a possuir apenas um som. (CAPOVILLA; 
SEABRA, 2010. p. 126).  

6 Segundo os autores, são aquelas que podem ser pronunciadas de forma isolada, porém tendem a 
possuir mais de um som. (Ibidem. p.126). 
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pronunciar de forma isolada até culminar nas correspondências grafofonêmicas 

irregulares dos dígrafos.  

No entanto, em consonância com nossa perspectiva de linguagem como 

prática social e na alfabetização como um processo discursivo, optamos por iniciar 

os reagrupamentos com cantigas de roda ou versos de fácil memorização. Claro que 

o trabalho com a letra dessas cantigas não se limitava a simplesmente recortar do 

contexto a palavra geradora que traria a letra a ser trabalhada naquela aula. 

Realizávamos a análise da mensagem contida no texto, além de sua estrutura 

textual e seu uso social, ou seja, não ficávamos “presos” a uma determinada letra, 

apesar de também trazer exercícios de fixação estruturados a partir da letra que 

estivéssemos enfatizando. Dessa forma, buscávamos trabalhar o uso da língua 

enquanto processo discursivo envolto nos questionamentos de para quem e por quê 

escrever ou ler, como no texto da foto 3 produzido por criança. 

 

Foto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta escrita por aluna a partir de conversa sobre trabalho infantil 

As atividades de sensibilização eram sempre deliciosas, pois começávamos 

nossas atividades de reagrupamento brincando de roda, trava-línguas ou encenando 

as cantigas. Era inspirador para os alunos, que seguiam as atividades muito mais 

entusiasmados e envolvidos, e para mim que podia observar esse grupo de crianças 

interagindo com a língua de maneira mais consciente. Essa realidade somente foi 

possível, a meu ver, no contexto do reagrupamento. Ali, naquele espaço de 

cumplicidade, nós podíamos nos desprender de possíveis vergonhas e, num 

contexto com menor quantitativo de crianças, era mais fácil garantir que cada aluno 
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se expusesse e interagisse. 

Uma outra adaptação que introduzimos a essas atividades foi a constante 

produção de textos. Capovilla e Seabra, ao pesquisarem o método fônico, apontam 

que “(...) as atividades de interpretação e produção de textos são iniciadas apenas 

após as crianças já terem adquirido algumas habilidades essenciais nos níveis da 

letra e da palavra” (CAPOVILLA; SEABRA, 2010. p. 127). No entanto, essa 

perspectiva vai de encontro a pesquisas já estabelecidas e verificadas por nós em 

anos anteriores trabalhando com alfabetização, sobre a necessidade de se aprender 

a escrever, escrevendo em consonância com a perspectiva de alfabetização 

enquanto processo discursivo no qual “a criança aprende a ouvir, a entender o outro 

pela leitura; aprende a falar, a dizer o que quer pela escrita. Mas esse aprender 

significa fazer, usar, praticar, conhecer.” (SMOLKA, 2012. p. 87). 

Junto ao que foi exposto até o momento, não podemos perder de vista que as 

atividades que foram descritas conformaram o esboço das aulas que realizamos 

durante os horários específicos do reagrupamento, ou seja, 8 das 30 horas 

semanais que as professoras regentes do 3º ano passam com seus alunos. Isso 

quer dizer que não se pode pensar que essas foram as únicas experiências com 

vistas à alfabetização das quais esses alunos participaram.  Eles também estiveram 

presentes nos horários de aula regular nas quais o processo de alfabetização era 

trabalhado a partir da perspectiva global. Dentro das próprias orientações da 

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro seguindo proposições do 

Ministério da Educação, devemos:  

Trabalhar conhecimentos, capacidades e atitudes envolvidos na 
compreensão dos usos e funções sociais da escrita, o que implica, em 
primeiro lugar, trazer para a sala de aula e disponibilizar para observação e 
manuseio pelos alunos, muitos textos, pertencentes a gêneros 
diversificados, presentes em diferentes suportes. Mas implica também, ao 
lado disso, orientar a exploração desses materiais, valorizando os 
conhecimentos prévios do aluno, possibilitando a ele deduções e 
descobertas, explicitando informações desconhecidas.7 

 

Uma das atividades que mereceu destaque dentre as várias que realizamos 

juntos, foi o uso sistemático do diário. Essa proposta de trabalho começou na roda 

                                                 
7 Citação retirada do caderno de orientação ao uso do caderno pedagógico produzido pela SME para 

o 3º bimestre de 2015. RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Educação. Caderno 

Pedagógico Professor: 3º bimestre. 2015. p.17. 
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de conversa, quando começamos questionando se eles conheciam alguém que 

tivesse um diário ou se gostariam de ter seu próprio diário. Muitas crianças, claro, já 

conheciam e quase todas disseram que gostariam de ter um. A partir disso, 

começamos juntos a levantar hipóteses sobre para que serviria um diário. “Um diário 

serve para você escrever suas coisas”, disse um dos alunos. Mas que coisas eram 

essas? Para quem nós escrevemos um diário?  

Começamos então a fazer uma lista de tudo que poderíamos escrever em um 

diário... percebemos que poderíamos escrever sobre qualquer assunto em um diário. 

Mas como escolhemos sobre o que vamos escrever? Concluímos que o diário é o 

espaço onde registramos nossa opinião sobre o que acontece em nossas vidas, nele 

podemos escrever sobre qualquer tema, mas esse tema tem que ser importante 

para nós. A seguir, fotos 4, 5 e 6 com páginas dos diários produzidos pelas crianças: 

Foto 4 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página de diário produzido por aluno 
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Foto 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto com reprodução das páginas dos diários produzidos pelos alunos. 

 

Foto 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto com reprodução das páginas dos diários produzidos pelos alunos 
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Foto 6 

 

Foto com reprodução das páginas dos diários produzidos pelos alunos.  

À esquerda, texto produzido em maio. À direita, texto produzido em setembro.  

 

Decidimos então que cada aluno teria o seu diário e assim começamos a usar 

essa ferramenta de produção de texto em nossa rotina. Em nossos diários, surgiram 

relatos sobre alegrias que vivemos ou tristezas que passamos. Nele registramos 

nossas atividades diárias, coisas diferentes que aconteceram em datas especiais, 

acontecimentos que nos chateiam... e, quando nos faltavam palavras, sempre havia 

uma música ou um desenho que nos ajudasse a expressar o que sentíamos. 

Quando observamos os registros do início do ano e comparamos com os 

registros mais atuais, pudemos verificar a melhora nas produções das turmas e, a 

cada dia, percebemos o desejo por parte dos alunos de escrever e se expressar 

naquele espaço. Dessa forma, o diário passou a ser uma parte prazerosa de nossas 

rotinas, além de uma proposta de produção de texto rica e significativa. Essas e as 

demais atividades analisadas para a elaboração deste produto final foram 

encerradas em novembro de 2015, no entanto, a organização dos reagrupamentos 

prosseguiu até o fim do ano letivo. 
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EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Sempre que, nesta narrativa, me referi ao processo desenvolvido com vistas à 

elaboração deste produto final, o fiz usando termos no plural. Varias questões 

explicam essa opção: não se pode supor que desenvolvi tal processo sozinha, estive 

acompanhada sempre da outra professora regente de 3° ano, parceira em cada 

planejamento realizado. Além disso, essas práticas que levamos a cabo partiam 

sempre das necessidades das crianças com as quais trabalhávamos e isso 

demandava o olhar atento e a pesquisa constante. Essa postura, seguramente, é 

resultado, em parte, dos questionamentos suscitados em mim a partir do contato 

com os textos de Emília Ferreiro em suas pesquisas sobre a psicogênese da escrita. 

Está apresentada em suas produções a necessidade de mudança, não por “um novo 

método de ensino, nem com novos testes de prontidão nem com novos materiais 

didáticos. É preciso mudar (...) a imagem empobrecida que temos da criança que 

aprende.” (FERREIRO, 2011. p.41.) Para a autora, “Saber quer dizer ter construído 

alguma concepção que explica certo conjunto de fenômenos ou de objetos da 

realidade. Que esse ‘saber’ coincida com o ‘saber’ socialmente válido é um outro 

problema (...)” (Ibidem. p.20). Dessa forma, tentei construir minhas aulas de maneira 

que o espaço à diversidade de saberes, em lugar da centralização no saber 

socialmente válido, fosse oportunizado. Isso se dava, sobretudo, através da 

valorização das diversas produções apresentadas pelos alunos. A cada escrita, eu 

buscava primeiramente demonstrar ao aluno que eu tinha interesse por aquela 

produção e que eu desejava compreender a mensagem que ele veiculava ali. Dessa 

forma, tentei levar os alunos a perceberem a língua enquanto instrumento de 

comunicação e as diversas funções sociais que ela pode abarcar. 

Concomitantemente, realizava a análise dessas produções a partir das etapas 

pesquisadas por Emília Ferreiro dentro da psicogênese da língua escrita como forma 

de tentar avaliar os avanços que ocorrem no início desse processo. Aos olhos dos 

que já dominam os mecanismos de leitura e escrita, esses avanços iniciais são, por 

vezes, incompreensíveis ou imperceptíveis. No entanto, cabe ao professor estar 

atento a essas epístolas apresentadas durante o processo como subsídios à sua 

mediação durante esse “desvendar” dos mecanismos de leitura e escrita. 

Outro ponto de fundamental importância foi a tentativa constante do 

estabelecimento de uma relação de pesquisa e questionamento da realidade da 
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comunidade escolar. Essa perspectiva foi embebida pelos estudos de inúmeros 

pesquisadores, porém é necessário destacar a influência das proposições 

apresentadas por João Wanderley Geraldi quanto à correlação fundamental entre 

ensino, aprendizagem e herança cultural, segundo a qual, a identidade do professor 

deve ser a do “sujeito capaz de considerar seu vivido, de olhar para o aluno como 

um sujeito que também já tem um vivido, para transformar o vivido em perguntas” 

(GERALDI, 2010. p.95.).  Ademais, optou-se por uma perspectiva de análise qualitativa a 

partir da observação do processo vivenciado pelos alunos e a realização de uma 

análise discursiva dessas produções escritas. Nas palavras de Cecília M. A. Goulart 

e Angela V. Gonçalves ao pesquisarem os aspectos semióticos da aprendizagem 

inicial da escrita: 

[A pesquisa de caráter qualitativo] tem a sala de aula como fonte de 
conhecimento e de material, permitindo assim maior proximidade entre os 
sujeitos pesquisadores e pesquisados em relação a suas experiências e 
sentidos no/para o mundo, focalizando a realidade pedagógica de forma 
contextualizada. (GOULART; GONÇALVES, 2013. p.27). 

 

Essa visão não poderia ser perdida de vista dado que o objeto de análise 

principal de nossas aulas era a linguagem, escrita ou oral. Nesse ponto foi 

fundamental partir da concepção de linguagem como prática social advogada por 

diversos autores, como Ana Luiza Bustamante Smolka, para quem a alfabetização 

precisava ser empreendida como um processo discursivo, justamente por basear-se 

na linguagem, produção e produto da atividade humana. (SMOLKA, 2012. pp. 11-14) 

Para Smolka, as atividades de alfabetização têm partido de uma perspectiva 

equivocada na qual as crianças acabam escrevendo para “aprender a ler e a 

escrever” e não para se comunicar, o que leva ao abandono das dimensões 

fundamentais à linguagem: simbólica, pragmática, lúdica e dialógica. (Ibidem. p. 64). 

Seguindo vertente paralela, Cecília Goulart e Victoria Wilson definem a cultura 

escrita enquanto “plurilinguismo social, em que múltiplas linguagens sociais e 

gêneros do discurso se entrelaçam, caracterizando-a de modo discursivo” 

(GOULART; WILSON, 2013. p.11.) e defendem a alfabetização também numa 

perspectiva discursiva enquanto processo de aprender a significar por escrito 

(GOULART; GONÇALVES, 2013. p.22). 

Outra autora que discute o tema e traz propostas interessantes em relação a 

perspectiva de trabalho desenvolvida nesta pesquisa é Sandra Bozza. A autora 

acredita no conceito de alfabetização enquanto processo de aquisição da língua 
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escrita que passaria obrigatoriamente por questões conceituais e sociais. Isso 

porque a linguagem seria combustível ao funcionamento do cérebro, além de 

formadora social do homem. Assim, não basta dominar o código, sendo necessário 

compreender e apropriar-se da escrita. Para tanto, segundo a autora, é preciso partir 

do texto, passando pelo uso social da escrita e sempre priorizando o pensar, o 

estabelecimento de relações e a realização de inferências (BOZZA, [S.l.:s.n.]). 

Já Mairce da Silva Araújo indica a necessidade de alfabetizar buscando que 

ler e escrever torne-se uma necessidade para a pessoa, uma forma de compreender 

e relacionar-se com sua realidade (ARAÚJO, 2015. p. 102). Essa possibilidade, 

segundo a autora, só seria possível através do hábito da leitura e da escrita que 

desafiem aquele que está em processo de apropriação.  

É possível concluir que a diretriz que norteou a realização desta pesquisa 

dentro do campo da alfabetização, como apontam Cecília Goulart e Victoria Wilson, 

era:  

Indo além das letras e chegando a circunstâncias das situações de 
enunciação, saberes compartilhados e destinatários sociais. Aprender a 
escrever, e mais especificamente aprender a elaborar textos escritos, 
implica a adequação às variadas situações sociais (GOULART, WILSON, 
2013. p. 12.) 
 

 Assim, baseando-me em todo o referencial teórico apresentado, o objetivo 

era que esses alunos passassem a elaborar textos escritos como ferramenta de 

comunicação e agregassem essa atitude a seu cotidiano. 
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RESULTADOS 

 

 As atividades planejadas com vistas a responder os questionamentos 

levantados nesta pesquisa foram encerradas em novembro de 2015. Ao analisá-las, 

foi possível concluir que foram alcançados resultados bastante positivos, 

primeiramente, porque fechamos o ano letivo com apenas 5 crianças que ainda não 

apresentavam domínio dos mecanismos de leitura e escrita. Ou seja, do grupo 

inicial, de 20 crianças, 75% logrou avanços significativos em seu processo de 

aquisição da língua escrita, chegando ao fim dos 5 meses de trabalho através de 

reagrupamentos fazendo uso de nossa língua como mecanismo de comunicação e 

interação. Foi possível chegar a essa conclusão através de duas bases de análise: a 

análise da produção escrita desses alunos enquanto sua ferramenta de 

comunicação e do desejo de escrever que eles passaram a apresentar.  

 Primeiramente, concluímos que esses 15 alunos chegaram ao fim do ano 

letivo produzindo textos que qualquer pessoa poderia ler. Apesar das questões 

ortográficas, que são trabalhadas ao longo de toda a vida do indivíduo alfabetizado, 

esses alunos passaram a fazer uso da língua enquanto ferramenta de comunicação 

de suas ideias e meio de interação com o mundo no qual estamos inseridos. Por 

outro lado, foi perceptível que essa produção passou a fazer parte de seu cotidiano. 

Desde sempre, eles estavam em um mundo letrado, porém, ao fim do processo, eles 

passaram a dominar os processos de produção dessa escrita e de sua leitura e 

incorporaram esses processos ao seu dia-a-dia. Assim eles passaram a produzir 

bilhetes, cartas, cartões de aniversário e outros tipos de textos sem que isso fosse 

uma tarefa da escola e sim a necessidade que eles começaram a demonstrar de 

fazer uso dessa escrita, que agora aparecia carregada de significado. Outra 

atividade que demonstrou o envolvimento desses alunos com a escrita foi a 

produção do diário. Se no início alguns se recusavam a escrever, ao fim, a demanda 

pela escrita no diário partia deles. 

Mesmo os 5 alunos que ainda não liam ou escreviam dentro de um padrão 

alfabético, apresentaram considerável avanço dado que, no início do processo, não 

reconheciam boa parte das letras e demonstravam grande dificuldade ao relacionar 

grafemas e fonemas e, ao final, apresentavam domínio dessa relação grafofonêmica 

e identificavam letras iniciais e finais, além de rimas e aliterações, apesar de ainda 

não se comunicarem através de nosso sistema de escrita de maneira eficaz. 



31 

 

 Foi possível chegar às citadas conclusões ao analisar os diversos registros 

escritos produzidos pelos alunos e arquivados durante o processo, como o diário 

pessoal, o caderno no qual registrávamos as atividades desenvolvidas ao longo dos 

horários de reagrupamento e as avaliações elaboradas por nós e as que foram 

enviadas pela Secretaria Municipal de Educação. 

 Ademais é necessário acrescentar que igualmente importante na avaliação 

dos resultados a que chegamos foram as reações apresentadas pelos alunos ao 

longo desse período. Foi perceptível o aumento do envolvimento das crianças e de 

seu consequente interesse. Que essas crianças tenham se descoberto capazes ler, 

produzir e aprender foi um dos maiores ganhos do processo.  
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6 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

 Para elaborar a conclusão deste produto, retomamos os objetivos traçados 

para esta pesquisa. O primeiro era analisar a estratégia de reagrupamento como 

ferramenta de recuperação paralela em uma turma de 3º ano do Ensino 

Fundamental e pesquisar até que ponto essa estratégia traria ganhos ao processo 

de aprendizagem dos alunos envolvidos, assim como as possíveis problemáticas 

nela implicadas. Para tanto, centraríamos as análises ao processo desenvolvido 

junto ao grupo de crianças com distorção idade/ano de escolaridade e que ainda não 

dominavam os mecanismos de leitura e escrita e o uso que fazemos dos mesmos 

em nosso cotidiano. 

 Analisando a pesquisa já finalizada, foi possível concluir que a opção por 

trabalhar com reagrupamentos foi, dentre as que já realizamos até o momento 

(como a tentativa de realizar atividades muito diversificadas dentro da mesma turma 

ou a realização de “oficinas de reforço” no contra turno com outro professor regente, 

por exemplo), a que melhor se adequou às possibilidades que encontramos na 

referida unidade escolar municipal ao longo do ano em que a pesquisa foi realizada. 

Contexto no qual não existia professor ou estagiário que nos apoiasse numa 

estratégia com atividades diferenciadas ou a coordenação necessária a projetos de 

reforço escolar no contra turno. Contexto em que nossa realidade era com 20% das 

crianças do 3º ano ainda em estágio inicial da aquisição da língua escrita e todo o 

currículo a ser trabalhado. Sendo a escola onde a pesquisa foi desenvolvida uma 

escola de turno único, os alunos permaneciam 7 horas diárias, 30 horas semanais 

com o mesmo professor. A partir disso, foi possível separar 2 horas diárias chegando 

a 8 horas semanais sem deixar de trabalhar os conteúdos e habilidades específicos 

ao 3º ano.  

 Junto a isso, a estratégia dos reagrupamentos nos permitiu ter um tempo 

específico e determinado para atender às demandas das crianças que ainda não 

dominavam os mecanismos de leitura e escrita. Digo determinado porque, na 

necessidade de um planejamento flexível, o último horário em que realizávamos 

mudanças era no horário destinado aos reagrupamentos, de forma que 

conseguimos, ao longo dos cinco meses, garantir sua realização praticamente 

integral.   

  Outro objetivo da pesquisa era trabalhar com reagrupamentos sem 
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estigmatização, tentando que os grupos não se identificassem ou tomassem para si 

características como “fortes” ou “fracos”. Neste ponto, o êxito alcançado precisa ser 

relativizado: obtivemos sucesso no envolvimento das crianças nesse processo, 

porém não é possível dizer que alcançamos a inexistência dos rótulos.  

É possível concluir que houve sucesso a partir do fato de as crianças 

participarem dos reagrupamentos de maneira muito envolvida e motivada. Quando 

modificávamos o horário do reagrupamento, o grupo ficava ansioso perguntando a 

que horas o realizaríamos. Observando as fotos tiradas durante o processo, nos 

felicita perceber semblantes de satisfação e interesse.  

 Quanto a não rotulação, foi realizado um trabalho de reagrupamento 

desenvolvendo atividades que visavam à alfabetização, a oficinas de leitura e 

produção de texto e aos diversos conteúdos de Matemática. Dessa forma, foi 

alcançado um considerável rodízio entre os grupos, levando os alunos a perceberem 

que, em algum momento, cada aluno participaria de um grupo de reagrupamento. 

No entanto, as crianças, na maioria das vezes, não chamavam espontaneamente 

nosso momento de reagrupamento e sim de reforço. Cabe então questionar se aí 

estaria escondido um rótulo pejorativo ou se era resultado da força do hábito de 

nomear estratégias de recuperação como reforço.  

 Torna-se necessário ainda chamar atenção a dois aspectos fundamentais 

para a realização do projeto de maneira eficaz. Primeiramente o estabelecimento de 

uma parceria com a outra professora regente do 3º ano. Foi fundamental que nós 

confiássemos no trabalho uma da outra e nos sentíssemos seguras quanto ao 

engajamento da parceira no projeto.  

O outro ponto essencial foi o tempo de planejamento para que 

conseguíssemos pensar em conjunto as atividades que desenvolveríamos ao longo 

da semana com cada um dos grupamentos e seus respectivos objetivos. Neste 

ponto, foi perceptível que nós estávamos sem apoio em nosso projeto em todas as 

instâncias: a Secretaria Municipal de Educação não consegue garantir 1/3 de 

planejamento previsto na legislação; a Coordenadoria de Educação indica que, 

mediante falta de qualquer professor das chamadas atividades extras (Educação 

Física, Inglês ou Artes), nós, ainda chamados pela Secretaria Municipal de 

Educação (SME) de professores da turma devemos interromper nossos horários de 

planejamento e voltar à sala de aula; a direção da unidade escolar, mesmo 

possuindo professor de artes e programa de apoio a esportes da rede Serviço Social 
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do Comércio (SESC), não destinou sequer parte desses horários para as turmas de 

3º ano como forma de garantir o horário de planejamento mínimo. Por fim, o que 

existia como tempo de planejamento eram três tempos semanais de Educação 

Física e dois de inglês e que não coincidiam na grade das duas turmas envolvidas. 

Tempos esses que eram suprimidos em caso de semanas de prova ou a longa 

participação da escola nos Jogos Estudantis Municipais quando os professores de 

Educação Física precisavam atuar fora da escola e era determinado que as 

professoras regentes reassumissem as turmas. Esse quadro levou repetidas vezes à 

necessidade de que o planejamento fosse realizado durante as aulas em 

comunicações via celular ou através de conversas no corredor. Dessa forma, o 

processo acabava muito prejudicado por essas questões e trazia às professoras a 

sensação de estarem remando sozinhas na corrente de tentar alcançar algum 

diferencial. 

A partir dessas considerações finais, é possível concluir que a experiência do 

reagrupamento foi bastante válida no contexto vivido na escola municipal na qual a 

pesquisa foi realizada. A análise do projeto desenvolvido nos leva a perceber que os 

resultados alcançados, na medida em que foram verificados e no curto período de 

realização, somente foram possíveis por essa estratégia de trabalho que chegava 

mais próximo às demandas tão heterogêneas verificadas. 
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